
ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ระยะเวลำท่ีมีผลบังคับใช้ตำมกฎหมำย 
(รำยละเอียดตำม ข้อ 1 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

1 นำย ธวัช  ไชยวงค์ สมำคมวิชำชีพวิทยุ-โทรทัศน์ภำคประชำชนเชียงใหม่ ไม่เห็นด้วย และมำตรำ 42 แห่ง พรบ.องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ปี 2562 ก ำหนดควำมถ่ีเพียงพอ ให้ใช้วิธีอ่ืนได้  จึงขอให้ กสทช.รับ
ลงทะเบียนก่อนเพ่ือทรำบจ ำนวน  หำกมีรำยเดียว หรือเพียงพอกับจ ำนวนควำมถ่ี ก็ไม่ต้องประมูล

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช.
 อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำม
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดย
เสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

2 คนำโชค องค์กรภำคีเคร่ือข่ำย...โทรทัศน์ไทย คัดค้ำนกำรประมูลส ำหรับคล่ืนท้องถ่ินทุกกรณี และขอทรำบหลักกำรในกำรค ำนวณรำคำคล่ืนควำมถ่ี และกำรพิจำรณำมูลค่ำคล่ืน ตำมข้อ 4 วรรคสองของ (ร่ำง) ประกำศฉบับน้ี ในประกำศเชิญชวนจะมีกำรก ำหนดจ ำนวนคล่ืนควำมถ่ีท่ีจะประมูล รำคำข้ันต่ ำรำคำเร่ิมต้น กำรเสนอเพ่ิมรำคำ และพ้ืนท่ีให้บริกำรส ำหรับคล่ืนควำมถ่ีท่ีจะประมูลแต่ละครำว

3 อภิสิทธ์ิ ปุณนิธิ GMM MEDIA ค่ำประมูล อยำกทรำบล่วงหน้ำ สักช่วงระยะเวลำหน่ึง เน่ืองจำกรำคำไม่น้อย รำคำจะมีกำรระบุไว้ในประกำศเชิญชวน ซ่ึงจะมีกำรเผยแพร่ประกำศเชิญชวน 
เม่ือร่ำงประกำศน้ี มีผลใช้บังคับ

4 นำย ธงศักด์ิ อริยะ หจก. ซีเค เรดิโอ มีเดีย ไม่เห็นด้วย เน่ืองจำกสภำพเศรษฐกิจและกำรระบำดของเช้ือไวรัสโควิด 19 ท ำให้ผู้ประกอบกำรรำยย่อยไม่สำมำรถแข่งขันได้ เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช.
 อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำม
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดย
เสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

5 สุชำติ ยำมดี หจก.บ่ำวแหลมอินเตอร์ ให้ผู้ทดลองได้ออกอำกำศต่อไป เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช.
 อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำม
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดย
เสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

6 นำย กิตติพงษ์ สมควร ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ที.เอ. เทเลคอม แอนด์  บรอดคำสท์ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

7 นำงสำว กำญจนำภรณ์ ศรีไสย นักจัดรำยกำรวิทยุ  สถำนีวิทยุท้องถ่ินไทย วิถีไทย FM 95.50 MHz  จังหวัดยะลำไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

8 เกษร พรหมแก้ว นักจัดรำยกำรวิทยุ  สถำนีวิทยุท้องถ่ินไทย วิถีไทย FM 95.50 MHz  จังหวัดยะลำไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

9 นำย ทองอินทร์ สมควร ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด  ที.เอ.เทเลคอม แอนด์  บรอดคำสท์ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

10 นำย เดชชนะ สุริยวรรณ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด  วิทยุคนอมก๋อย ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ระยะเวลำท่ีมีผลบังคับใช้ตำมกฎหมำย 
(รำยละเอียดตำม ข้อ 1 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

11 นำงสำว อนัญญำ ปันศิริ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด  ที.เอ.เทเลคอม แอนด์  บรอดคำสท์ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

12 นำง บัวเขียว สมควร ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด  ที.เอ.เทเลคอม แอนด์  บรอดคำสท์ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

13 นำง พรพรรณ สุริยวรรณ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด  วิทยุคนอมก๋อย ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

14 นำงสำว สุพิชชำ อุทำโย สหกรณ์กำรเกษตร สันป่ำตอง จ ำกัด ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

15 นำง นันทภัค ฝ่ำยบุตร สถำนีวิทยุฟ้ำใสเรดิโอ  fm 90.00 MHz ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

16 นำงสำว ดำริน ดวงเต็ม นักจัดรำยกำรวิทยุ  สถำนีวิทยุท้องถ่ินไทย วิถีไทย FM 95.50 MHz  จังหวัดยะลำไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

17 นำย ทวี อรุณศรี นักจัดรำยกำรวิทยุ  สถำนีวิทยุท้องถ่ินไทย วิถีไทย FM 95.50 MHz  จังหวัดยะลำไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

18 นำงสำว พิมพ์ชนก ล่ิมเร่ิมสกุล นักจัดรำยกำรวิทยุ  สถำนีวิทยุท้องถ่ินไทย วิถีไทย FM 95.50 MHz  จังหวัดยะลำไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

19 นำย วิโรจน์ ศรีไสย นักจัดรำยกำรวิทยุ  สถำนีวิทยุท้องถ่ินไทย วิถีไทย FM 95.50 MHz  จังหวัดยะลำไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ระยะเวลำท่ีมีผลบังคับใช้ตำมกฎหมำย 
(รำยละเอียดตำม ข้อ 1 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

20 นำย สุชำติ รัฐพิทักษ์สันติ นักจัดรำยกำรวิทยุ  สถำนีวิทยุท้องถ่ินไทย วิถีไทย FM 95.50 MHz  จังหวัดยะลำไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

21 นำงสำว สุภำภรณ์ ศรีไสย นักจัดรำยกำรวิทยุ  สถำนีวิทยุท้องถ่ินไทย วิถีไทย FM 95.50 MHz  จังหวัดยะลำไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

22 นำง บังอร ชูติธวัช สถำนีวิทยุกระจำยเสียง  ดีดีเรดิโอ คนส่ีค้ิว ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

23 นำย เสน่ห์ บุญแก้ว สถำนีวิทยุบ้ำนผือเรดิโอ  94.75 ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

24 นำง รัตฎำ โพธ์ิผล ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด  รัตฎำ เรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

25 นำย สงัด สระสูงเนิน หจก.สระสูงเนิน ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

26 นำย สำยันต์ ปวีณำภรณ์ หจก.วิจิตรศิลปปักธงชัย ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

27 นำย วัฒนำ พบเอกทวี สถำนีวิทยุเฝ้ำไร่เรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

28 นำงสำว ปุณญำนุช ศำลำจันทร์ สถำนีวิทยุต้นกล้ำเรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ระยะเวลำท่ีมีผลบังคับใช้ตำมกฎหมำย 
(รำยละเอียดตำม ข้อ 1 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

29 นำย สำนนท์ ทองใหม่ สถำนีวิทยุต้นกล้ำเรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

30 นำย ประจวบ สำครินทร์ สถำนีวิทยุรัตภูมิเรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

31 นำงสำว อพัชชำ ธนรุจิวรรธน์ 23 ซอยออทรัพย์  ถนนด ำรงพัฒนำ  ต ำบลบ้ำนนำ  อ ำเภอจะนะ  จังหวัดสงขลำไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

32 นำงสำว นูรีต้ำ กะละน๊ะ 132/1 หมู่1  ต ำบลสะกอม  อ ำเถอเทพำ  จังหวัดสงขลำ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

33 นำย พลภัทร ฝ่ำยบุตร สถำนีวิทยุฟ้ำใสเรดิโอ สกลนคร FM 90.00 Mhz ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

34 นำง เสง่ียม สังขฮวด สถำนีวิทยุทุ่งพลับพลำ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

35 คุณ อ ำไพ อุทัยมำ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด อ ำไพ  เรดิโอ FM 90.75 MHz ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

36 นำย สมเกียรติ วีระวัฒน์โสภณ หจก.ชุมแสงเรดิโอ กรุ๊ป  (สถำนีวิทยุชุมแสงเรดิโอ  FM 103.25Mhzไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

37 นำง วยุรี แหลมหลัก FM 101.25 Mhz  แม่โจ้เรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ระยะเวลำท่ีมีผลบังคับใช้ตำมกฎหมำย 
(รำยละเอียดตำม ข้อ 1 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

38 นำย อรรถพล สำครินทร์ สถำนีวิทยุรัตภูมิเรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

39 สำวินีย์ มณีทอง หจก.จี เอส พี แอดเวอทิสเม้นท์ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
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40 ณัชชำ ติยะวรบุญ บจก.เอทเชทเทอร่ำ (อีทีซี) อินเตอร์เนช่ันแนล ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
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41 ชุมพร พันธ์สวัสด์ิ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ชุมพรอิเล็กทรอนิกส์ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
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42 ศรีนวล ค ำประเสริฐ สถำนีวิทยุภำคธุรกิจ คนเมืองล้ำนนำเรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

43 จูมบำน เพียรกำร หจก.คนนำงแดดเรดิโอ 96.50 ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

44 ชุำญชัย ธนำกูล หจก.บัวใหญ่พัฒนำเรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

45 สำธิต จันทร์แก้ว หจก.หัวไทรเรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

46 เจษฎำพงษ์ ฉวีชำติ หจก.รวยนิรันดร์เซอร์วิส ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ระยะเวลำท่ีมีผลบังคับใช้ตำมกฎหมำย 
(รำยละเอียดตำม ข้อ 1 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

47 นิตยำ นำคอินทร์แจ้ง หจก.ยูสไมล์เอนเตอร์เทนเมนท์ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

48 กิตติภพ สำยสนอง หจก.บี.บี.เอฟเอ็ม ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

49 ธนสิน คงยุทธ วิทยุเสียงส่ือสำรประชำชน เอฟ เอ็ม 96.00 เมกกะเฮิร์ซ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

50 สำคร คณำรีย์ หจก.ล้ำนนำอินเตอร์ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

51 บุญศรี กันทะมำ สถำนีวิทยุออนซอนชุมชน คนท้องถ่ิน เซเป็ด ตระกำรพืชผล
 อุบลรำชธำนี FM 96.25 Mhz

ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

52 สมำพล สุขสิงห์คลี ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

53 ฮำซำละห์ อำลี ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
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54 สำคร คณำรีย์ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ล้ำนนำอินเตอร์ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
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55 มี สุพล ผู้ฟังสถำนีวิทยุ FM 104.25 MHz อ.เมือง จ.อุบลรำชธำนี ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ระยะเวลำท่ีมีผลบังคับใช้ตำมกฎหมำย 
(รำยละเอียดตำม ข้อ 1 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

56 ภูมินทร์ วงค์ภูธร หจก. พีพี.พี เจริญทรัพย์ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

57 นิพนธ์ สุตัญต้ังใจ หจก.ไมล์ทอง 99 ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
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58 ธนกฤต รุ่งแสนทวี หจก. เอสทีจีแอดแอนด์โปร ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
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59 สถำนีวิทยุซิต้ีเรดิโอยะลำ 073-2271098 ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

60 ณิชนำรญำณ์ สุระตโก สถำนีวิทยุมำยฮำร์ทเรดิโอ FM100 MHz หจก.มำยฮำร์ท
เรดิโอ 100สงขลำ

ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

61 สำยันต์ จันทร์เฮียง สถำนีวิทยุนครยำงเรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

62 อณัญญำ ปันศิริ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ที.เอ.เทเลคอม แอนด์ บรอดคำสท์ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
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63 มโนธรรม ใจหำญ หจก.คลองท่อมเรดิโอ เรคคอร์ด ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

64 ประภำพร บุญสมบัติ หจก.ยศสุนทร เรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ระยะเวลำท่ีมีผลบังคับใช้ตำมกฎหมำย 
(รำยละเอียดตำม ข้อ 1 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

65 สมศรี ค ำคูณ หจก.เรดิโอโครำช (93.75) ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

66 ไพโรจน์ เงอเลอะ สถำนีวิทยุล้ิงค์ไทยแลนด์ เรดิโอ FM. 92.25 MHz ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
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67 ยุพำพรรณ แสงค ำพระ หจก.ชมดำวเรดิโอเน็ตเวิร์ค FM 96.75 MHz อ.ท่ำเรือ 
พระนครศรีอยุธยำ

ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
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68 สมใจ ซ ำฮกตัน สถำนีวิทยุรวมพลฅนข่ำว ชำวอยุธยำ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
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69 พิจิตร หนูคีรี สถำนีวิทยุ 105.5 เรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
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70 พนม พูลเกิด แฟนเพลง ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
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71 อนุสรณ์ ชูชำวนำ คล่ืนเพ่ือกำรเกษตรสุโขทัย FM 98.0 MHz ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

72 สิริพักตร์ พ่วงพันธ์ คล่ืนเพ่ือกำรเกษตร ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

73 ก่ิงดำว ชูชำวนำ คล่ืนเพ่ือกำรเกษตรสุโขทัย ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ระยะเวลำท่ีมีผลบังคับใช้ตำมกฎหมำย 
(รำยละเอียดตำม ข้อ 1 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

74 ลูกจันทน์ ชูชำวนำ คล่ืนเพ่ือกำรเกษตรสุโขทัย FM 98.0 MHz ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

75 ธวชิน ชูชำวนำ คล่ืนเพ่ือกำรเกษตรสุโขทัย FM 98.0 MHz ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

76 ประยงค์ ถึกเจริญ ผู้ฟังสถำนีวิทยุล้ิงค์ไทยแลนด์ เรดิโอ FM 92.25 MHz ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

77 อ ำภำ โพธิ ผู้ฟังสถำนีวิทยุล้ิงค์ไทยแลนด์ เรดิโอ FM 92.25 MHz ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

78 สุวนิตย์ วิทยำภิรักษ์ ท่ีปรึกษำสถำนีวิทยุล้ิงค์ไทยแลนด์ เรดิโอ FM 92.25 MHz ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

79 อนิุรุทธ์ ทูลไธสง รองผู้จัดกำรสถำนีวิทยุล้ิงค์ไทยแลนด์ เรดิโอ FM 92.25 
MHz

ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

80 ประยูร ผลอุดม สถำนีวิทยุล้ิงค์ไทยแลนด์ เรดิโอ FM 92.25 MHz ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
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81 สุวรรณ ใจตรง หจก. ศิลำพำณิชย์ เรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
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82 เกษมสันต์ ฤทธ์ิทำ หจก.ต๊ิกรัตน 999 ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ระยะเวลำท่ีมีผลบังคับใช้ตำมกฎหมำย 
(รำยละเอียดตำม ข้อ 1 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

83 สิทธิชัย นวลเศรษฐ์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย วิทยำเขต
นครศรีธรรมรำช

ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

84 รัตนะ หนูคีรี ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

85 กัลยำ เกตุแก้ว ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

86 ศุภชัย เพ็งจันทร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

87 สุขกมล รันสุภำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

88 กัญญมน มีแก้ว มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย วิทยำเขต
นครศรีธรรมรำช

ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

89 ศลำศิณี ดีจันทร์ เทศบำลเมืองทุ่งสง ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

90 สุดำ ดำรำดิกุล เทศบำลเมืองทุ่งสง ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

91 มำลี มหำชล ร้ำน ซัก อบ รีด ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ระยะเวลำท่ีมีผลบังคับใช้ตำมกฎหมำย 
(รำยละเอียดตำม ข้อ 1 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

92 อดุลย์ สมศิริ เทศบำลต ำบลชะมำย ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

93 ศิวลี วงศ์แก้ว เทศบำลเมืองทุ่งสง ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

94 ศิริวรรณ ขวัญใจ เทศบำลเมืองทุ่งสง ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

95 บุญญรัตน์ ชุมพล เทศบำลเมืองทุ่งสง ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

96 บุญยวีร์ บุญโยดม สถำนีวิทยุ 105.5 เรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

97 วิชิต แก้วเก้ือ สถำนีวิทยุ 105.5 เรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

98 สุภำรัตน์ สนมน้อย สถำนีวิทยุ 105.5 เรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

99 รัชนี หนูคีรี ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

100 มัลลิกำ ภูมิเวทย์พงษ์ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ระยะเวลำท่ีมีผลบังคับใช้ตำมกฎหมำย 
(รำยละเอียดตำม ข้อ 1 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

101 อภิสรำ สุขคง แฟนเพลง ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

102 สุกัญญำ จุลจงกล แฟนเพลง ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

103 วริศรำ ทองฤทธ์ิ แฟนเพลง ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

104 โสภณ สวัสดีเมือง ดีเจ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

105 โกมล เพชรค ำ เจ้ำของสถำนี ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

106 บุญทิรำ ทวงรัก แฟนเพลง ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

107 ศิริภำ รำชจ ำนงค์ แฟนเพลง ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

108 พรไพสิน สะอำดเอ่ียม แฟนเพลง ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

109 ธนกฤต รุ่งแสนทวี หจก.เอส ที จี แอด แอนด์ โปร ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ระยะเวลำท่ีมีผลบังคับใช้ตำมกฎหมำย 
(รำยละเอียดตำม ข้อ 1 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

110 นิพนธ์ สุตัญต้ังใจ หจก.ไมค์ทอง 99 ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

111 วงศ์เดือน สุตัญต้ังใจ หจก.ไมค์ทอง 99 ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

112 ภูมินทร์ วงค์ภูธร หจก.พี พี พี เจริญทรัพย์ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

113 อุไรวรรณ พรมจันทร์ สถำนีวิทยุกระจำยเสียง ดอนยูง-ดงฟ้ำห่วน Fm 104.25 
อุบลรำชธำนี

ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
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114 มี สุพล ผู้ฟังสถำนีวิทยุ Fm 104.25 Mhz อ.เมือง จ. อุบลรำชธำนี ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
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115 วนิภรณ์ อำระหัง ผู้ฟังสถำนีวิทยุ Fm 104.25 Mhz อ.เมือง จ. อุบลรำชธำนี ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
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116 อรวัน วงษำ หจก. ก ำป้ันอินเตอร์ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
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117 มำลี ศรีจันทร์อ่อน หจก. มำลีเรดิโอ 2017 ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

118 ทศวงศ์ ศรีจันทร์อ่อน หจก. สิบตระกูล เรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ระยะเวลำท่ีมีผลบังคับใช้ตำมกฎหมำย 
(รำยละเอียดตำม ข้อ 1 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

119 ประไพ กัณฑสังข์ สถำนีวิทยุกระจำยเสียงฮิวเมนเรดิโอ Fm 91.00 Mhz อ.
สวรรค์โลก จ.สุโขทัย

ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

120 ธนพล กัณฑสังข์ สถำนีวิทยุกระจำยเสียงฮิวเมนเรดิโอ Fm 91.00 Mhz อ.
สวรรค์โลก จ.สุโขทัย

ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

121 พิเชษฐ ธิดำ RELAXRADIO FM 107.00 MHz ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

122 ใจทิพย์ ธิดำ RELAXRADIO FM 107.00 MHz ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

123 สุนทรีย์ สุทธวัจน์ สถำนีวิทยุกระจำยเสียงฮิวเมนเรดิโอ Fm 91.00 Mhz อ.
สวรรค์โลก จ.สุโขทัย

ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

124 ฐิติรัตน์ ทรัพย์สิน สถำนีคนรักษ์ท้องถ่ิน FM 100.25 สุโขทัย ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

125 สุเทพ เม้ำสง่ำ สมำคมวิชำชีพวิทยุ-โทรทัศน์ภำคประชำชน ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

126 กิติพงษ์ วงษ์ทองทิว สถำนีวิทยุคนรักปทุม ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

127 ฐิติรัตน์ ทรัพย์สิน สถำนีคนรักษ์ท้องถ่ิน ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ระยะเวลำท่ีมีผลบังคับใช้ตำมกฎหมำย 
(รำยละเอียดตำม ข้อ 1 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

128 สำคร คณำรีย์ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

129 เพ็ญศรี จันทรัตน์ สถำนีวิทยุนำกะชะเรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

130 รัตนำ จีอำทิตย์ หจก. เชียงรัตน์ มีเดีย กรุ๊ป ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
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131 กนพจน์ ชำวนำ หจก. พำช่ืนเรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

132 ดวงจันทร์ ชำวนำ หจก. พำช่ืนเรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
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133 ดวงสมร เทศศรีเมือง หจก. พำช่ืนเรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
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134 มำรศรี อุทก หจก.มัลติเวฟแอนด์แม็กซ์เรดิโอ นครพนม ควำมถ่ี 92.0 
MHz

ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

135 เสง่ียม สังขฮวด วิทยุทุ่งพลับพลำ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

136 ชม สุขสบำย สถำนีวิทยุทุ่งพลับพลำ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ระยะเวลำท่ีมีผลบังคับใช้ตำมกฎหมำย 
(รำยละเอียดตำม ข้อ 1 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

137 วนิรัตน์ ตรีพงษ์ ผู้ฟัง สถำนีวิทยุบ้ำนสันติสุข FM 92.50 MHz เมืองร้อยเอ็ด ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

138 สรรเพชญ มณีกรกำนต์ สถำนีวิทยุบ้ำนสันติสุข FM 92.50 MHz ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
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139 นันทพร ข ำสุทัศน์ ผู้ฟัง สถำนีวิทยุบ้ำนสันติสุข FM 92.50 MHz เมืองร้อยเอ็ด ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
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140 รภิวัน มณีกรกำนต์ สถำนีวิทยุบ้ำนสันติสุข FM 92.50 MHz เมืองร้อยเอ็ด ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

141 ประมวล บุญศรี สถำนีวิทยุหนองรีเรดิโอ 104.0MHz ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

142 ประวิทย์ พวงไธสง คล่ืนมหำชนคนปะค ำ (เรดิโอหรรษำ) Fm 97.50 MHz ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

143 ธัญนันท์ รุ่งเรือง สถำนีวิทยุคนลูกทุ่ง ควำมถ่ี 92.00 MHz อ.เมือง จ.สกลนคร ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

144 วีระ รุ่งเรือง สถำนีวิทยุคนลูกทุ่ง ควำมถ่ี 92.00 MHz อ.เมือง จ.สกลนคร ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

145 อภิญญำ จ ำปำเกตุ สถำนีวิทยุท้องถ่ินไทยปทุมรัตต์ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ระยะเวลำท่ีมีผลบังคับใช้ตำมกฎหมำย 
(รำยละเอียดตำม ข้อ 1 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

146 พิชิต จ ำปำเกตุ สถำนีวิทยุท้องถ่ินไทยปทุมรัตต์ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

147 เพ็ญจิต จ ำปำเกตุ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

148 สุวัจนำ ย่อมมี ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

149 พิศมัย วงศ์ละคร ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

150

วิมลพรรณ เทศอำเส็น

ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

151 ประภำส หยิบล ำ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

152 วุฒิพงษ์ พรมจรี ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

153 ปิยดำ เทศอำเส็น ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

154 ดำวนภำ หยิบล ำ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ระยะเวลำท่ีมีผลบังคับใช้ตำมกฎหมำย 
(รำยละเอียดตำม ข้อ 1 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

155 อริสรำ จ ำปำเกตุ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

156 นุจรีย์ เตำรัตน์ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

157 กิตติธัช ภูธนะโภคิน องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง
ภำคประชำชนแห่งประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

158 สว่ำง ทองไพ องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง
ภำคประชำชนแห่งประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

159 คณำโชค ตำมจิตเจริญ องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง
ภำคประชำชนแห่งประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

160 เอกอมตะอุธรน์ิ เกฐสิทธ์ิ องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง
ภำคประชำชนแห่งประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

161 สุเทพ เม้ำสง่ำ องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง
ภำคประชำชนแห่งประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

162 กิตต์ประพัฒน์ พิรุณห์ องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง
ภำคประชำชนแห่งประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

163 ชูชำติ อุทัยชิต องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง
ภำคประชำชนแห่งประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ระยะเวลำท่ีมีผลบังคับใช้ตำมกฎหมำย 
(รำยละเอียดตำม ข้อ 1 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

164 ทองพูล ศรีบุญ องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง
ภำคประชำชนแห่งประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

165 อัครชัย เดชมูล องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง
ภำคประชำชนแห่งประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

166 ทรภูไพร วันโพนทอง องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง
ภำคประชำชนแห่งประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

167 รภิวัน มณีกรกำนต์) องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง
ภำคประชำชนแห่งประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

168 ธนกฤต รุ่งแสนทวี องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง
ภำคประชำชนแห่งประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

169 หำญชัย วรรณทวี องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง
ภำคประชำชนแห่งประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

170 อภิชำติ แสงสว่ำง องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง
ภำคประชำชนแห่งประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

171 คณำวุฒิ กันทพลหำญ องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง
ภำคประชำชนแห่งประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

172 สุขสันห์ ภิชัย องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง
ภำคประชำชนแห่งประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ระยะเวลำท่ีมีผลบังคับใช้ตำมกฎหมำย 
(รำยละเอียดตำม ข้อ 1 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

173 วินิจ พิทักษวรรณ องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง
ภำคประชำชนแห่งประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

174 จุฬำรัตน์ หอมนำน องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง
ภำคประชำชนแห่งประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

175 ประสิทธ์ิ วิรุณพันธ์ องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง
ภำคประชำชนแห่งประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

176 กฤตภำส ต๊ะประจำ องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง
ภำคประชำชนแห่งประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

177 ฐิติยำ บุญกอง องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง
ภำคประชำชนแห่งประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

178 ขวัญชำติ ดำสำ องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง
ภำคประชำชนแห่งประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

179 เกษมสันต์ ฤทธ์ิตำ องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง
ภำคประชำชนแห่งประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

180 ทวีศักด์ิ ปิยะวิสุทธิกุล องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง
ภำคประชำชนแห่งประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

181 อำคม วรรณสัก องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง
ภำคประชำชนแห่งประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ระยะเวลำท่ีมีผลบังคับใช้ตำมกฎหมำย 
(รำยละเอียดตำม ข้อ 1 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

182 หทัยรัตวันท์ ผัดไทย ตรีอัมพร องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง
ภำคประชำชนแห่งประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

183 ธวัช ไชยวงค์ องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง
ภำคประชำชนแห่งประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

184 วดำวรรค์ พงศนันทน์ องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง
ภำคประชำชนแห่งประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

185 ชัยยศ ดำวศรีนนท์ องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง
ภำคประชำชนแห่งประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

186 สถำพร บรรหำร องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง
ภำคประชำชนแห่งประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

187 ธีร สุดเล็ก องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง
ภำคประชำชนแห่งประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

188 วิริทธ์ิพล หิรัญรัตน์ องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง
ภำคประชำชนแห่งประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

189 อรประภำ พุฒิหม่ืน องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง
ภำคประชำชนแห่งประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

190 สนทยำ ทิจะยัง องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง
ภำคประชำชนแห่งประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ระยะเวลำท่ีมีผลบังคับใช้ตำมกฎหมำย 
(รำยละเอียดตำม ข้อ 1 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

191 สมชำย วจนะไพบูลย์ องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง
ภำคประชำชนแห่งประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

192 ส ำเภำ บุญเป่ียม องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง
ภำคประชำชนแห่งประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

193 กำรุณ ตระกูลพุทธรักษำ องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง
ภำคประชำชนแห่งประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

194 พัฒนกฤษ พ่วงทอง องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง
ภำคประชำชนแห่งประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

195 ประสำน สินลิขิตกุล องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง
ภำคประชำชนแห่งประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

196 เทิดแผ่นดินทอง ธำรชัย องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง
ภำคประชำชนแห่งประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

197 จณิสตำ วัฒนมะโน องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง
ภำคประชำชนแห่งประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

198 สมควร รำษี องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง
ภำคประชำชนแห่งประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

199 ธนกฤต ยมสังข์ องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง
ภำคประชำชนแห่งประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ระยะเวลำท่ีมีผลบังคับใช้ตำมกฎหมำย 
(รำยละเอียดตำม ข้อ 1 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

200 มงคล ยองเพชร องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง
ภำคประชำชนแห่งประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

201 ชำลี นพวงศ์ ณ อยุธยำ องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง
ภำคประชำชนแห่งประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

202 วชิระ พลต้ือ องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง
ภำคประชำชนแห่งประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

203 สุเทพ พิทักษ์เจริญวงศ์ องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง
ภำคประชำชนแห่งประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

204 อ ำนำจ จันทร์คง องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง
ภำคประชำชนแห่งประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

205 เกริกเกษม อรณบุญมำศ องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง
ภำคประชำชนแห่งประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

206 วรพจน์ ลัภโต องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง
ภำคประชำชนแห่งประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

207 พรรณทิพย์ วงศ์เทพ องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง
ภำคประชำชนแห่งประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

208 อนันต์ ข ำเขียว องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง
ภำคประชำชนแห่งประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ระยะเวลำท่ีมีผลบังคับใช้ตำมกฎหมำย 
(รำยละเอียดตำม ข้อ 1 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

209 ชีพชยุตม์ มหำชินวร องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง
ภำคประชำชนแห่งประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

210 วิโรจน์ ศรีไสย องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง
ภำคประชำชนแห่งประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

211 กฤศ คล้ำยหิรัญ สถำนีวิทยุสีค้ิวเอฟเอ็ม ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

212 ณฤดี มธุรส สถำนีบำงเสร่สัมนพันธ์ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

213 ชนำพร เจริญผล สถำนีวิทยุกระจำยเสียง คนบำงบ่อ FM 101.25 MHz ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

214 บุญสวย ชมพูสี ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

215 บุญเลียง เสนำวัง ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

216 สมจิตร โพนสีสม ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

217 สมภำร ก้อนดินจ่ี ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ระยะเวลำท่ีมีผลบังคับใช้ตำมกฎหมำย 
(รำยละเอียดตำม ข้อ 1 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

218 ค ำบู่ จรำฤทธ์ิ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

219 ศูนย์ ศรีษะเกษ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

220 ประสิทธ์ิ ชูข้ำว ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

221 บุญล้วน สอนบุญตำ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

222 พิกุล ไสลจิตร ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

223 ดวงจันทร์ อธิจร ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

224 วันทอง โชติพงค์ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

225 ประยูร ชอบดี ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

226 เสกสิทธ์ิ สิบสำน ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ระยะเวลำท่ีมีผลบังคับใช้ตำมกฎหมำย 
(รำยละเอียดตำม ข้อ 1 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

227 สัมพันธ์ โสดำ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

228 วรพจน์ ไทยธำนุ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

229 สมดี สังภำคิน ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

230 อุทิศ ช่วยบุญ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

231 อมร ค ำภูมี ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

232 วันนี จันทร์คูณ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

233 สุกำนดำ พัสคร ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

234 สวัสด์ิ จันทคัน ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

235 แพงศรี สุขใส ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ระยะเวลำท่ีมีผลบังคับใช้ตำมกฎหมำย 
(รำยละเอียดตำม ข้อ 1 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

236 อุดม พรมสุริยำ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

237 ส ำลี พินธุวงค์ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

238 ศศิรำ วันชูเสริฐ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

239 ชวนพิศ อธิจร ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

240 ทองไส ภูคะไล ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

241 ฉวีวรรณ บุญไสย ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

242 ธรรมศำสตร์ กำรถัก ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
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243 ใจ บุรำญสม ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
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244 อ้อม ภูวงค์ษำ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ระยะเวลำท่ีมีผลบังคับใช้ตำมกฎหมำย 
(รำยละเอียดตำม ข้อ 1 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

245 สุกิจ โกเศส หจก. สำยกิจรุ่งโรจน์ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
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246 ชำญวิทย์ ลำภเปรม สถำนีวิทยุกระจำยเสียง ลุ่มน้ ำล ำตะคอง ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
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247 บังอร ชูติธวัช สถำนีวิทยุกระจำยเสียง ดีดีเรดิโอ คนส่ีค้ิว FM 103.00 
MHz

ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

248 จิรนันท์ จันทวงษ์ หจก.24 เรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

249 คมศร เจียรกุล สถำนีวิทยุกระจำยเสียง สำยฟ้ำเรดิโอ (106.25MHz) อ.
เมือง จ.อ ำนำจเจริญ

ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

250 รอฝีอ๊ะ หมำนหล๊ะ สถำนีวิทยุนกเขำเรดิโอ FM 95.50 MHz ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

251 สมเกียรติ หัดยุมสำ สถำนีวิทยุนกเขำเรดิโอ FM 95.50 MHz ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

252 แอ หมำนหล๊ะ สถำนีวิทยุนกเขำเรดิโอ FM 95.50 MHz ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

253 หมัดต่อหำด สิงหำด สถำนีวิทยุนกเขำเรดิโอ FM 95.50 MHz ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ระยะเวลำท่ีมีผลบังคับใช้ตำมกฎหมำย 
(รำยละเอียดตำม ข้อ 1 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

254 พจชนี สิงหำด สถำนีวิทยุนกเขำเรดิโอ FM 95.50 MHz ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

255 อัสมำ สิงหำด สถำนีวิทยุนกเขำเรดิโอ FM 95.50 MHz ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

256 อำอีชะ หมำนหล๊ะ สถำนีวิทยุนกเขำเรดิโอ FM 95.50 MHz ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

257 หน่ึงฤทัย เพ็ชรัตน์ หจก. วันเอฟเอ็ม ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

258 สุภำภรณ์ มูลตรีภักด์ิ ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

259 เกษศิรินทร์ บุตรธรรมมำ ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

260 จิติมำภรณ์ บุตรธรรมมำ ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

261 ศตคุณ บุตรธรรมมำ วิทยุคนเกษตร 106.75 ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

262 วันนำ สิงลี ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ระยะเวลำท่ีมีผลบังคับใช้ตำมกฎหมำย 
(รำยละเอียดตำม ข้อ 1 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

263 อริสรำ บุตรธรรมมำ วิทยุคนเกษตร 98.25 ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

264 อ ำนวย กุค ำรักษ์ วิทยุคนเกษตร 106.75 ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

265 มนุรำช บุตรธรรมมำ วิทยุคนเกษตร 98.25 ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

266 รัตนำภรณ์ บุตรธรรมมำ วิทยุคนเกษตร 106.75 ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

267 สุชำติ ระก ำ วิทยุคนเกษตร 106.75 ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

268 อุทิศ บุตรธรรมมำ วิทยุคนเกษตร 106.75 ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

269 เจตุรงค์ บุตรธรรมมำ สหกรณ์กำรปฏิรูปท่ีดินเพ่ือกำรเกษตร จ ำกัด ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

270 มนัสวิน บุตรธรรมมำ ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

271 อุไร พนม ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ระยะเวลำท่ีมีผลบังคับใช้ตำมกฎหมำย 
(รำยละเอียดตำม ข้อ 1 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

272 ร ำไพ พนม ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

273 เงิน ไชยสุวรรณ ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

274 สน อ่อนหวำน ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
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275 นุ่น อ่อนหวำน ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
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276 สมพงษ์ แก้วพิลึก สถำนีวิทยุเวียงค ำ เรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
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277 มำลี พิมพ์รัตน์ ประชำชน ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

278 อรุณศรี แก้วพิลึก ประชำชน ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

279 อ ำนำจ พิมพ์รัตน์ ประชำชน ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

280 ศศิธร พุ่มจันทร์ ประชำชน ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ระยะเวลำท่ีมีผลบังคับใช้ตำมกฎหมำย 
(รำยละเอียดตำม ข้อ 1 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

281 ประเสริฐ พุ่มจันทร์ ประชำชน ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

282 หัทยกำญ เฉิดสุวรรณ์ ประชำชน ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

283 ครุสกร สุนทรสนิทร์ ประชำชน ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

284 ทองบ่อ สุนทรสนิทร์ ประชำชน ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

285 ครองกำร ผลำไสย์ ประชำชน ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

286 พรพิศ ผลำไสย์ ประชำชน ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

287 ศิรินภำ สหุนิจ ประชำชน ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

288 ศิริวรรณ ระย้ำศิลป์ ประชำชน ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

289 สมศักด์ิ ระย้ำศิลป์ ประชำชน ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ระยะเวลำท่ีมีผลบังคับใช้ตำมกฎหมำย 
(รำยละเอียดตำม ข้อ 1 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

290 ธิดำรัตน์ เอ็มรัตน์ ประชำชน ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

291 กิติศักด์ิ ลำทอง ประชำชน ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

292 ปัน แก่นจันทร์ ประชำชน ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

293 จำรุวรรณ แสนสุข ประชำชน ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

294 รัชฎำภรณ์ แก้วพิลึก ประชำชน ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

295 ทัศนีย์ พันธุระศรี ประชำชน ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

296 พิสิษฐ์ แซ่เล้ำ หจก. ลูกทุ่งสเตช่ันเรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

297 พระมหำเสำวนันท์ สุภำจะโร วัดหลักเมือง ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

298 พงษกร แก้วก ำ สถำนีวิทยุคล่ืนนำบุญ เรดิโอ 92.50 ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ระยะเวลำท่ีมีผลบังคับใช้ตำมกฎหมำย 
(รำยละเอียดตำม ข้อ 1 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

299 ทรงกลด แก้วก ำ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

300 เกษร แก้วก ำ ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

301 สุรชัย แก้วก ำ ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

302 สมฤทัย โดแลน ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

303 ชมพูนุท ศรีมหำปัญญำ สถำนีวิทยุคล่ืนนำบุญ เรดิโอ 92.50 ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

304 เปรมฤดี ทำระพันธ์ หจก.ท็อปทีมเรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

305 สมพงษ์ แก้วพิลึก สถำนีวิทยุ เวียงค ำเรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

306 มำลี พิมพ์รัตน์ ประชำชน ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

307 อรุณศรี แก้วพิลึก ประชำชน ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ระยะเวลำท่ีมีผลบังคับใช้ตำมกฎหมำย 
(รำยละเอียดตำม ข้อ 1 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

308 อ ำนำจ พิมพ์รัตน์ ประชำชน ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

309 ศศิธร พุ่มจันทร์ ประชำชน ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

310 ประเสริฐ พุ่มจันทร์ ประชำชน ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

311 หัทยกำญ เฉิดสุวรรณ์ ประชำชน ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

312 ครสกร สุนทรสนิทร์ ประชำชน ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

313 ทองบ่อ สุนทรสนิทร์ ประชำชน ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

314 ครองกำร ผลำไสย์ ประชำชน ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

315 พรพิศ ผลำไสย์ ประชำชน ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

316 ศิรินภำ สหุนิจ ประชำชน ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ระยะเวลำท่ีมีผลบังคับใช้ตำมกฎหมำย 
(รำยละเอียดตำม ข้อ 1 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

317 ศิริวรรณ ระย้ำศิลป์ ประชำชน ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

318 สมศักดิิ์ิ ระย้ำศิลป์ ประชำชน ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

319 ธิดำรัตน์ เอ็มรัตน์ ประชำชน ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

320 กิติศักด์ิ ลำทอง ประชำชน ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

321 ปัน แก่นจันทร์ ประชำชน ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

322 จำรุวรรณ แสนสุข ประชำชน ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

323 รัชฎำภรณ์ แก้วพิลึก ประชำชน ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
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324 ทัศนีย์ พันธุระศรี ประชำชน ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
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325 พรชัย จิตติ บริษัท ที.ที.แอ็ดเวอร์ไทซ่ิง จ ำกัด ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ระยะเวลำท่ีมีผลบังคับใช้ตำมกฎหมำย 
(รำยละเอียดตำม ข้อ 1 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

326 ทัศนะ เจือจำน หจก.ท๊อปฮิตเรดิโอ สวรรคโลก ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
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327 สุริยะ เกตุทอง สถำนีวิทยุกระจำยเสียง 92.00 จ.เพชรบุรี ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
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328 ดวงตำ เพ็งลุย สถำนีวิทยุศรีสรรเพชร เรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
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329 พระสุรวิทย์ จำรุชมโม สถำนีวิทยุศรีสรรเพชร เรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

330 สมพงษ์ บุญล้อม สถำนีวิทยุศรีสรรเพชร เรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

331 สมควร สนธิ สถำนีวิทยุศรีสรรเพชร เรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

332 ภัทรภร ศิริโชติวำรี สถำนีวิทยุศรีสรรเพชร เรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

333 จำรุภำ เตือนจิตร์ สถำนีวิทยุศรีสรรเพชร เรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

334 นทีรัย โคฮุด หจก.ทุ่งหลวง 106.10 แอนด์เอ็นเตอร์เทนเม้น ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ระยะเวลำท่ีมีผลบังคับใช้ตำมกฎหมำย 
(รำยละเอียดตำม ข้อ 1 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

335 นฤมล สมำวงษ์ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

336 จักรพันธ์ เซียมหว่อง ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

337 กฤษณำ กันชะนะ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

338 ปรำนี สืบกัน ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

339 ส ำรวย พันธ์หอม ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

340 บังอร ถ้ ำทอง ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

341 สำมำรถ ศรีชมรำ สถำนีวิทยุอ ำเภอโคกส ำโรง ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

342 พิษณุ เสำมี หจก.เมืองพรหมโฆษณำ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

343 อนัญญำ เสำมี หจก.มีฤทธ์ิ มีเดช มีเดีย ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ระยะเวลำท่ีมีผลบังคับใช้ตำมกฎหมำย 
(รำยละเอียดตำม ข้อ 1 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

344 ฐิติมำ ติกขะปัญโญ หจก แซด เรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

345 ชุติพล เสำมี หจก. น้ ำเรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

346 ชนธรรม ฉิมพลี หจก.กุดข้ำวปุ้นธุรกิจบันเทิง ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

347 ธนพันธ์ เลิศจิรโรจน์ สถำนีตะวันออกซุปเปอร์เรดิโอ 97.75 อ.ล ำปลำยมำศ จ.
บุรีรัมย์

ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

348 ประจักษ์ พำนทอง สถำนีวิทยุ แมดเอฟเอ็ม 88.00 อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

349 นฤนำท เกษมรัตน์ สถำนีวิทยุสำมหมอกเรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

350 พชต ม่ันคง ผู้ฟัง สถำนีวิทยุ FM 94.25 MHz ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

351 เปรมฤดี ทำระพันธ์ หจก.ท้อปทีมเรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

352 วำด วุฒิวรศิริ หจก.บูมเรดิโอเน็ตเวิร์ค ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ระยะเวลำท่ีมีผลบังคับใช้ตำมกฎหมำย 
(รำยละเอียดตำม ข้อ 1 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

353 เดชำ แก้วประชำ สถำนีวิทยุบ่อพลับ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

354 สุพัตร วรรณธรรม หจก.บุญทวีเรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

355 สมภำร ปล้ืมจิตร สถำนีวิทยุเสียงเจริญ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

356 เข็มเพ็ชร ปล้ืมจิตร ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

357 วีณำ โสพิกุล หจก.กร๊ีด เวฟ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

358 เจนจิรำ สูญรำช หจก.กร๊ีด เวฟ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

359 ฮำซำเละห์ อำลี ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

360 เศกศักด์ิ เจริญสม บริษัทน้ ำตำลสระบุรี ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

361 กิตติพนธ์ ท้ำวค ำ หจก.แฟมีล่ี มีเดีย กริ๊ป ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ระยะเวลำท่ีมีผลบังคับใช้ตำมกฎหมำย 
(รำยละเอียดตำม ข้อ 1 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

362 อุปถัมป์ แก้วพวงค ำ หจก.วลีรัตน์ เรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

363 ซ้อน คงไสยภำคิน หจก.กรุงศรีมีเดีย ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
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364 วุฒิชัย เมธำภำวะกรกูล หจก. ที เอฟ เอ็ม โฆษณำ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

365 สุเทพ อ่องอร่ำม สถำนีวิทยุชุมชนเผยแผ่พระพุทธศำสนำ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

366 สุนทร ศรีเดช หจก.ทิพย์สุนทรโปรโมช่ัน แอนด์ มีเดีย ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

367 ปิติพงศ์ สุจริตจันทร์ หจก.วลีรัตน์ เรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

368 ธัณย์สิตำ พรนิมิตรพิบูล หจก.วลีรัตน์ เรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

369 สันทัด อ่อนน้อม หจก.แซด เรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

370 สุมำลี เมธำภำวะกรกุล หจก. ที เอฟ เอ็ม โฆษณำ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ระยะเวลำท่ีมีผลบังคับใช้ตำมกฎหมำย 
(รำยละเอียดตำม ข้อ 1 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

371 หน่ึงฤทัย เพ็ชรัตน์ หจก. วันเอฟเอ็ม ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

372 ส ำรำญ เพ็ชรรัตน์ หจก. วันเอฟเอ็ม ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
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373 สมนึก ศรีดี หจก. วิทยุบำงเสด็จ เรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
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374 สำวิตรี ย่ีสำคร หจก.วิภำ เคเบ้ิลทีวี 2003 ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
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375 วริศรำ ศรีโชติ หจก.ศรีจันทร์ เรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
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376 พล้ิม ศรีบ้ำนโนน หจก.ห้วยโป่ง แอนด์ เบำะแส เซอร์วิส เรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
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377 บุณฑริก คนงำม หจก.ห้วยโป่ง แอนด์ เบำะแส เซอร์วิส เรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
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378 ภำนุวัฒน์ ศรีตะลำ หจก. ไอยรำเรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
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379 อนุชิต แก้วสนิท หจก.บ้ำนเย้ำเรดิโอ ยโสธร ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ระยะเวลำท่ีมีผลบังคับใช้ตำมกฎหมำย 
(รำยละเอียดตำม ข้อ 1 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

380 เกิดไชยยศ สิริโพธิวงศ์ หจก.คนรักษ์ดิน ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
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381 สำยัณห์ โรจน์ปิยะกำร เฟรชชีเรดิโอ 105.50 ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

382 วิภำรัตน์ ทองเจริญพำนิช หจก.อุทุมพรมีเดีย ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

383 นิตยำ นำคอินทร์แจ้ง หจก.ยูสไมล์เอนเตอร์เทนเม้นท์ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

384 อนงนำฎ บุตรดำ บริษัท ไทย คอนเซปต์ แอนด์ ดีไซน์ จ ำกัด ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

385 พัชรินทร์ พัฒนะพิสัย สถำนีวิทยุพัชรินทร์เรดิโอ FM 98.25 MHz ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

386 ณพยง สุริยศ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ถุงเงิน มีเดียกรุ๊ป ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

387 ณัทธมนกำญจน์ สุริยศ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด พัชรำภำ มีเดีย กริ๊ป ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

388 หำญชัย วรรณทวี แผ่นดินทอง เรดิโอ FM 96.0 MHz ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ระยะเวลำท่ีมีผลบังคับใช้ตำมกฎหมำย 
(รำยละเอียดตำม ข้อ 1 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

389 กิตติพนธ์ ท้ำวค ำ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด แฟมีล่ี มีเดีย กรุ๊ป ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

390 ธีรพงษ์ นำมพล หจก. เอส.ที.เรดิโอ มีเดีย ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

391 สดใส ธนำสิทธ์ิ สถำนีวิทยุศรีเจริญทรัพย์ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

392 อรพินท์ พิมพิลำ สถำนีวิทยุศรีเจริญทรัพย์ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

393 ปำลิดำ พิมพิลำ สถำนีวิทยุศรีเจริญทรัพย์ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

394 นำฤทธ์ิ บุญรำชสุวรรณ ผู้รับฟัง ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

395 ดวงจันทร์ วำรีศรี หจก.บ้ำนเฮำเรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

396 ครรชิต พ่วงพูม ผู้รับฟัง ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

397 ชัณญำภัสณ์ ทรงจ ำ หจก.สระแก้ว เอ.อี.ซี. ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ระยะเวลำท่ีมีผลบังคับใช้ตำมกฎหมำย 
(รำยละเอียดตำม ข้อ 1 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

398 ปำละประวีร์ แก้วธีรนันท์ สถำนีวิทยุคนเมืองเขำใหญ่ FM 101.50 MHz ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

399 อ ำพันธ์ พิมพิลำ สถำนีวิทยุศรีเจริญทรัพย์ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

400 ชนำพร เจริญผล สถำนีวิทยุกระจำยเสียงคนบำงบ่อ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

401 อุทัย กันธำ สถำนีวิทยุสันติสุขล้ำนนำเรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

402 สำนนท์ ทองใหม่ หจก.ชำญกุลเรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

403 ปุณญำนุช ศำลำจันทร์ สถำนีวิทยุต้นกล้ำเรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

404 กิตตินันท์ พุทธิมำ

สถำนีวิทยคุนรักถ่ินแม่สรวย

ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

405 ณัฏฐชัย รัศมีสุวรรณ์ หจก.มิตรเมืองลุง 99 มีเดีย ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

406 ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ระยะเวลำท่ีมีผลบังคับใช้ตำมกฎหมำย 
(รำยละเอียดตำม ข้อ 1 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

407 ธนิสรำ เชำวลิตโรจน์ สถำนีวิทยุคนเมืองก ำแพง ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

408 ลักษณำ เชำวลิตโรจน์ สถำนีวิทยุคนเมืองก ำแพง ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

409 มำนพ เชำวลิตโรจน์ สถำนีวิทยุคนเมืองก ำแพง ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

410 ศรีพรรณ ด้วงฟู ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด รักดอยเต่ำ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

411 ศิวรำชย์ ถมอินทร์ สถำนีวิทยุคนเมืองก ำแพง ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

412 สุพจน์ อุตรำช หจก. ไร่อ้อยเรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

413 อนุชภัทร อมรกิจ หจก.มำยเวย์ เรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

414 ฤทัย ฤกษ์อนันต์ หจก.ต้นกล้ำ มีเดีย ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

415 อำทิตย์ แผ่นทอง ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ระยะเวลำท่ีมีผลบังคับใช้ตำมกฎหมำย 
(รำยละเอียดตำม ข้อ 1 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

416 ปริชำติ รัตนวิชัย ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

417 ทองลี รุ่งเจริญ ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

418 ก่ิงดำว บ ำรุงชำติ ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

419 นิธิศ จันกันทะ หจก.คนชนบทเรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

420 เพชร หนำแน่น หจก.ไดมอนด์ โฟร์สตำร์ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

421 กิตต์ประพัฒน์ พิรุณห์ หจก.ก้องฤทธ์ิ 98.50 ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

422 กรณ์ ก้ำนเพชร สถำนีวิทยุ ครูพิณถ่ินอีสำน ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

423 นุกูล ค่ ำคูณ ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

424 มุณี บุดดำ ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ระยะเวลำท่ีมีผลบังคับใช้ตำมกฎหมำย 
(รำยละเอียดตำม ข้อ 1 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

425 ไสว มีศิลป์ ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

426 อำรมย์ ค ำใส สถำนีวิทยุ ครูพิณถ่ินอีสำน ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

427 วัลภำ จ ำปำจันทร์ สถำนีวิทยุ วันดีชำแนล ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

428 ปริญญำ นวลทำ หจก.ปริญญำกำรส่ือสำร ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

429 ยุภำภรณ์ เกษละคร หจก.ปริญญำกำรส่ือสำร ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

430 สมชำย วิมลจิตรสอำด สถำนีวิทยุท่ำมะเขือ 99.75 MHz ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

431 โกมล จิรัธติกำลนนท์ สถำนีวิทยุ ไทรน้อยเรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

432 สมชำย วิมลจิตรสอำด ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

433 หน่ึงฤทัย เพ็ชรรัตน์ หจก.วันเอฟเอ็ม ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ระยะเวลำท่ีมีผลบังคับใช้ตำมกฎหมำย 
(รำยละเอียดตำม ข้อ 1 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

434 วิริยะ สุวิชำโน หจก.บรอดแคสท์ ดีไอวำย ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

435 ธนกฤต ยมสังข์ หจก.ท่ำม้ำเรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

436 วิโรจน์ มีสุข สถำนีวิทยุดอกส้ำนเรดิโอ FM 96.50 MHz ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

437 สรวิชญ์ บุญรุ่ง FM 96.75 MHz ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

438 ธันวำ บุญรุ่ง เจพี F.M. 92.50 MHz ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

439 คัลล์สรณ์ ปำนสมพงษ์ หจก. ซี.เอ.เอส.กร๊ป ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

440 พิชิต สุทธศำสตร คล่ืน 89.75 MHz แสงสวรรค์เรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

441 ธนพงษ์ เรือนผำม สถำนีวิทยุ บี.เค เรดิโอ FM 90.75 MHz ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

442 สนิท เมืองชม สถำนีวิทยุ F.M. 90.00 MHz ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ระยะเวลำท่ีมีผลบังคับใช้ตำมกฎหมำย 
(รำยละเอียดตำม ข้อ 1 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

443 ศันสนีย์ สิงห์รอ สถำนีวิทยุ F.M. 90.00 MHz ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

444 อนุชิต แก้วสนิท หจก.บ้ำนเฮำเรดิโอ ยโสธร ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

445 สุจิตรำ บุญรุ่ง หจก.สุจิตรำเจพีมีเดีย ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

446 ประเสริฐ จันทร์สว่ำง สถำนีวิทยุท้องถ่ินไทยหนองโก 102.75 mhz ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

447 กฤษฎำ พรมงำม หจก.ฝำงชนูเรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

448 นิตยำ นำคอินทร์แจ้ง หจก.ยูสไมล์ เอนเตอร์เทนเม้นท์ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

449 ศรีทอง บุปผำสังข์ หจก.บุปผำเรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

450 จ ำลอง อินทนำม สถำนีวิทยุไอทีเรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

451 จำรึก อินทนำม สถำนีวิทยุไอทีเรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ระยะเวลำท่ีมีผลบังคับใช้ตำมกฎหมำย 
(รำยละเอียดตำม ข้อ 1 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

452 สุนันท์ จันอ่อน หจก.ฮิตเวฟเรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

453 พิเนตร ศรีเพ็ง หจก.ทิ่งท่ำช้ำง เรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

454 อมรรัตน์ ผลเพียร หจก.บูรพำ 106 ธุรกิจจันทบุรี ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

455 ฐิติมำ ติกขะปัญโญ หจก.แซด เรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

456 เชำวน์ นุสติ หจก.ขลุงเรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

457 พิเนตร ศรีเพ็ง หจก.ดงท่ำช้ำง เรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

458 สำวิตรี ย่ีสำคร หจก.วิภำ เคเบ้ิลทีวี 2003 ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

459 นันทภัค ฝ่ำยบุตร สถำนีวิทยุหัวหิน เรดิโอ FM 94.25 Mhz ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

460 เปรมฤดี ทำระพันธ์ หจก.ท็อปทีมเรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ระยะเวลำท่ีมีผลบังคับใช้ตำมกฎหมำย 
(รำยละเอียดตำม ข้อ 1 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

461 พจนธรรม สุภเร สถำนีวิทยุกรีนเรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

462 เกียรติศักด์ิ พหลภิญโญ สถำนีวิทยุคนเมืองเก่ำ FM 87.75 MHz ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

463 คนึง เปรมสมบัติ หจก.เปรมสมบัติ กรุ๊ป ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

464 บุญมี ก่ิงเงิน หจก.เปรมสมบัติ กรุ๊ป ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

465 ชรินทร์ทิพย์ จิระประพัฒน์กุล หจก.เปรมสมบัติ กรุ๊ป ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

466 ปำนิธศำ ตู้ทรัพย์ สถำนีวิทยุพัฒนำและส่งเสริมชุมชนมิตรภำพเรดิโอ FM 
100.0 MHz

ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

467 สุพิน เอียกำรนำ ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

468 อชิรญำ แคว้นไธสง ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

469 ทวีเกียรติ ยำละ ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ระยะเวลำท่ีมีผลบังคับใช้ตำมกฎหมำย 
(รำยละเอียดตำม ข้อ 1 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

470 ธีรวุฒิ เหลำนอก ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

471 พงศกร เอียกำรนำ ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

472 กนกวรรณ วรวงค์ ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

473 สุภำวดี เอียกำรนำ สถำนีวิทยุเรดิโอคนลูกทุ่ง FM 96 MHz ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

474 ชัชวำลย์ เอียกำรนำ หจก.โปโลพุทไธสง ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

475 บุญส่ง กุไธสง สถำนีวิทยุเรดิโอคนลูกทุ่ง FM 96 MHz ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

476 บุญย่ิง ธงจ่ำง สถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

477 เสวย เรืองรอด สถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

478 สวย ม่ันคง ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ระยะเวลำท่ีมีผลบังคับใช้ตำมกฎหมำย 
(รำยละเอียดตำม ข้อ 1 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

479 ลี ม่ันคง ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

480 วัชรียำ พวงสมบัติ ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

481 ศรีไพร พวงสมบัติ ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

482 สบัย ผ่องพันธ์ ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

483 สถำพร ประทุมมำ ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

484 ยุทธนำ เจริญกำส ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

485 อำรีย์ เพง็น่วม ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

486 ปรีนดำ แสงวิจิตร ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

487 อุทัย จันทร์สำนเจ้ำ ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ระยะเวลำท่ีมีผลบังคับใช้ตำมกฎหมำย 
(รำยละเอียดตำม ข้อ 1 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

488 อ ำนวย เสืออย่ำง ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

489 เน้ียว หมีสิน ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

490 อ ำนำจ ศรีอ ำพร ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

491 ทิน จันทร์สำนเจ้ำ ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

492 ศิริ ประทุมมำ ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

493 บุญเลิศ จันทร์ฤทธ์ิ ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

494 นงค์รัก จันทร์ฤทธ์ ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

495 วำสนำ แก้วสุข ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

496 กมลทิพย์ แก้วสุข ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ระยะเวลำท่ีมีผลบังคับใช้ตำมกฎหมำย 
(รำยละเอียดตำม ข้อ 1 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

497 กรองทิพย์ หลวงปำกดี ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

498 ชรินรัตน์ หมีสิน ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

499 วัชรียำ พวงสมบัติ ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

500 ประพล เกียรติสุทธจิต ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

501 วันเตือน พิมพ์พำ ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

502 วิทัต สำลี ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

503 ขนิษฐำ สำลี ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

504 สุภำพร กล่ินเกษร ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

505 ณัฏฐนิชำ สำลี ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ระยะเวลำท่ีมีผลบังคับใช้ตำมกฎหมำย 
(รำยละเอียดตำม ข้อ 1 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

506 ประทวน สำลี ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

507 ชนำกำนต์ ชรำค ำ ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

508 วิลัยลักษณ์ จันทร์ฤทธ์ิ ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

509 ฉัตรชัย จันทร์ฤทธ์ิ ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

510 สุทธ์ิพงษ์ พิมพ์พำ ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

511 อเนก สุวพงษ์ ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

512 ส ำอำง สุวพงษ์ ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

513 ฉอ้อน บุญค ำศรี ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

514 สมจิตร ทองค ำชู ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ระยะเวลำท่ีมีผลบังคับใช้ตำมกฎหมำย 
(รำยละเอียดตำม ข้อ 1 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

515 สมสวย บุญค ำศรี ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

516 แสงเดือน จวนประเสริฐ ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

517 สมเกียรติ อินทร์มณี ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

518 บุญยวีร์ จรรยำพงศ์กิจ ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

519 วรวรรณ จันทร์ฤทธ์ิ ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

520 วัชรียำ พวงสมบัติ ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

521 บุญมี จันทร์ฤทธ์ิ ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

522 บุญมี ธูปบูชำ ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

523 แหวน จันทร์ฤทธ์ิ ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ระยะเวลำท่ีมีผลบังคับใช้ตำมกฎหมำย 
(รำยละเอียดตำม ข้อ 1 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

524 ชยุต สมัครไทย หจก.ฮิตมีเดีย ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

525 กฤษภนดำ ญัตติณรงค์ บริษัทไทยเรดิโอ เอนเตอร์เทนเม้น จ ำกัด ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

526 กิตติธัช ภูธนะโภคิน บริษัท ชุมชนเรดิโอ กรุ๊ป จ ำกัด ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

527 พรเทพำ วงแหวน หจก.เน็กซ์ มีเดีย บรอดคำสติง ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

528 พิสุทธ์ หวังซ่ือกุล บริษัท ส่ีคูณร้อย จ ำกัด ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

529 ธนณัฏฐ์ ต้ังเซียววรกุล หจก. ทีอำร์ เน็ทเวิร์ค ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

530 นิรันดร์ กิติรำช หจก. คนพอเพียงเรดิโอ FM 101.25 MHz ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

531 จ ำรัส รัตนนำม สถำนีวิทยุนิวสเตช่ัน fm 95.50 ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

532 ศรุต ดุจเพ็ญ สถำนีวิทยุสระโบรำณ เรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ระยะเวลำท่ีมีผลบังคับใช้ตำมกฎหมำย 
(รำยละเอียดตำม ข้อ 1 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

533 บุญพงศ์ ทำแก้ว หจก.มวลชนคนแม่ริม ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

534 สมชำย หอพำนิชย์ สถำนีวิทยุชิุมชนคนกรุงเก่ำ 101.25 MHz อยุธยำ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

535 บัวบำล หมอป่ำ บริษัท แสนสุขวิช่ัน จ ำกัด ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

536 ยุพำพรรณ แสงค ำพระ หจก. ชมดำว เรดิโอเน็ตเวิร์ค ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

537 พัชมน จันทร์แสง หจก.แสงอรุณทีมมีเดีย (ชอนไพรเรดิโอ) ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

538 กัมปนำท ไชยรัตน์ ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

539 กัลสิรีย์ จุนทวิเทศ ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

540 ดำรภำ ไชยรัตน์ ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

541 พรพิมล อ่อนน้อม ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ระยะเวลำท่ีมีผลบังคับใช้ตำมกฎหมำย 
(รำยละเอียดตำม ข้อ 1 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

542 มนูญ ไชยรัตน ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

543 วิรำวรรณ ไชยรัตน ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

544 ส ำรวย เมฆำ ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

545 เฉลิมขวัญ ทวินันท์ ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

546 ชำตรี ไชยรัตน์ ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

547 นัฐถำประภำ สถำปนำชัย ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

548 สกุลรัตน์ ถำนกำงสุ่ย ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

549 ประยูรจุนทวิเทศ ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

550 ประสพสุข โบรำณมูล ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ระยะเวลำท่ีมีผลบังคับใช้ตำมกฎหมำย 
(รำยละเอียดตำม ข้อ 1 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

551 สมภัทธ์ วงเวียน ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

552 อนงค์ อินเอิม ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

553 ทัศลนีญำฎำ แสนค ำ ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

554 นิภำพร วงษ์ศรีเทพ ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

555 ปำณิศรำ จุนทวิเทศ สถำนีวิทยุไตรภูมิเรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

556 สุรศักด์ิ ไชยรัตน์ ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

557 ประเสิรฐ จุนทวิเทศ สถำนีวิทยุไตรภูมิเรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

558 สกุลชัยไชยรัตน์ ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

559 กวินทิพย์ พงษ์พรต ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ระยะเวลำท่ีมีผลบังคับใช้ตำมกฎหมำย 
(รำยละเอียดตำม ข้อ 1 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

560 สิริญำภรณ์ ถำนกำงสุ่ย ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

561 วริทนันท์ โลหิตเสถียร ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

562 กมลมำลย์ ไชยทิพย ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
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563 สนทยำ ทิจะยัง หจก.ทิจะยัง มีเดีย ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

564 กวิน วะนำพรม สถำนีวิทยุคล่ืนกองทัพพิทักษ์ธรรม fm 103.50 ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
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565 จิภรัฎฐ์ บุญนัก สถำนีวิทยุเวียงกุมกำม 97.0 MHz ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
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566 ศิรินญภัฐ สิทธิจักร์ ทุ่งทองเรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

567 โอภำส ปัญจสุร บริษัท แสนสุขวิช่ัน จ ำกัด ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

568 ภำคินี โตหยวก บริษัท แสนสุขวิช่ัน จ ำกัด ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ระยะเวลำท่ีมีผลบังคับใช้ตำมกฎหมำย 
(รำยละเอียดตำม ข้อ 1 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

569 ชูชำติ อุทัยชิต หจก. ศิลำออนเรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

570 เอก นฤชำติวรพันธ์ บริษัท เจ้ำพระยำลิสซ่ิง จ ำกัด ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

571 พรธิภำ วิชัยดิษฐ บริษัท เอพลัส สุรำษฎร์ธำนี จ ำกัด (kiss fm 106.0 MHz) ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

572 อรัญชัย โบรำณรัตน์ สถำนีวิทยุกระจำยเสียง อรัญชัยเรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

573 กุสุมำ ย่ีสุ่น สถำนีวิทยุกระจำยเสียงคนบำงบ่อ FM 101.25 MHz ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

574 โยธิน อินรำช สถำนีวิทยุเสียงผ่ำนฟ้ำนรำธิวำส ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

575 เดชำ เจริญสุข สถำนีวิทยุกระจำยเสียงคนบำงบ่อ FM 101.25 MHz ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

576 กิติศักด์ิ แย้มชม สถำนีวิทยุ มังกรเรดิโอ FM 92.75 MHz ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

577 ทองค ำ สมรุด สถำนีวิทยุ หินเหล็กไฟ เรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ระยะเวลำท่ีมีผลบังคับใช้ตำมกฎหมำย 
(รำยละเอียดตำม ข้อ 1 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

578 ธนะพัฒน มธุรส บำงเสร่สัมพันธ์ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

579 บังอร ชูติธวัช สถำนีวิทยุกระจำยเสียง ดีดีเรดิโอ คนส่ีค้ิว ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

580 สุกัลย์ วินรำช หจก.เลิสชัยเอ็นเตอร์เท้นเม้น จ ำกัด ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

581 ณัฎฐ์ณริน ติณณภัทรวรกุล สถำนีวิทยุสยำมเรดิโอ FM 102.25 MHz ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
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582 จุฑำรัตน์ บุญเจริญ บริษัท มิวสิคบอกซ์ มีเดีย กรุ๊ป จ ำกัด ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

583 อำรักษ์ นิระปะกะ ชำวทุ่งเรดิโอ เน็ตเวิร์ก ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

584 จิตรกร ทิพย์โชติ บริษัท รำกแก้ว สหพัฒนำ จ ำกัด ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

585 พรชัย วุฒิพรหม บริษัท รำกแก้ว สหพัฒนำ จ ำกัด ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

586 บุญเทียม กุหลำบ สถำนีวิทยุกระจำยเสียง ฅนสระบุรี 99.25 MHz ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ระยะเวลำท่ีมีผลบังคับใช้ตำมกฎหมำย 
(รำยละเอียดตำม ข้อ 1 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

587 อนันต์ เสือน้อย หจก.เซอร์วิส เรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

588 ชนำธิป คุ้มศรีไวย สถำนีวิทยุท้องถ่ินไทยอ ำเภอร่องค ำ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

589 เยำวณำ อำทิตยำธรรม บริษัท ดนตรีสีสัน จ ำกัด ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

590 กิติศักด์ิ แย้มชม สถำนีวิทยุเพ่ือนช่วยเพ่ือน FM 89.0 MHZ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

591 ทศพร แก้วอินทร์ สถำนีวิทยุร่วมใจท่ำชนะ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

592 เจษฎำ ยศสมบัติ หจก.โฟกัส มีเดีย กรุ๊ป ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

593 อุดม ขจรพบ สถำนีวิทยุลูกทุ่งบ้ำนดอนเรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

594 ชำญวิทย์ ลำภเปรม สถำนีวิทยุกระจำยเสียงลุ่มน้ ำล ำตะคอง FM 100.00 MHz ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
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595 วรรณประภำ สีหำสุข สถำนีวิทยุคนวังยำวเรดิโอ FM 101.25 MHz ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ระยะเวลำท่ีมีผลบังคับใช้ตำมกฎหมำย 
(รำยละเอียดตำม ข้อ 1 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

596 พงษ์เพชร จรูญวัชรพันธ์ หจก. คอมพ์ คีย์ มีเดีย ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

597 วิทวัส ขันติยุ สถำนีวิทยุนครวังยำงเรดิโอ 90.50 MHz ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

598 เกรียงศักด์ิ นวลละออ หจก. เพำเวอร์เอฟเอ็ม เรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

599 สุธิดำ กระโจมทอง สถำนีวิทยุสบำยเอฟเอ็ม ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

600 นวลจันทร์ ศรีสุข สถำนีวิทยุ วทท. อ ำนำจเจริญ เอฟเอ็ม 102.50 MHz ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

601 เดชพัตฒ์ สำรธิมำ สถำนีวิทยุสำมสี เรดิโอ 98.75 MHz ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

602 คิติพงศ์ ศรีมงคล สถำนีวิทยุจ๊ีดเรดิโอ 92.75 ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

603 ธิดำเนตร ทวีมำรัตน์ สถำนีวิทยุ ส่งเสริมพัฒนำอำชีพ จังหวัดอ ำนำจเจริญ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

604 นิติพันธ์ ทวีมำรัตน์ สถำนีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จังหวัดอ ำนำจเจริญ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ระยะเวลำท่ีมีผลบังคับใช้ตำมกฎหมำย 
(รำยละเอียดตำม ข้อ 1 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

605 เพียร ละทำรุณ สถำนีวิทยุชุมชน ต ำบลนำผือ FM 90.50 ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

606 คู่ บุญมำศ สถำนีวิทยุหลักเมือง 48 เรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

607 อภิชำติ แสงสว่ำง สถำนีวิทยุบ่ำเรดิโอ เอฟเอ็ม 90.75 ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

608 สุทัย ส่ำศรี สถำนีวิทยุส่ำศรีโปรโมช่ัน ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

609 เฉลิม พิมพำ สถำนีวิทยุคนบ้ำนดอน เอฟเอ็ม 97.25 ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

610 คัมภีร์ ฉำยแสง สถำนีวิทยุเมืองอ ำนำจเจริญ เอฟเอ็ม 88.50 ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

611 สมพร ศิลำบุตร สถำนีวิทยุ มะละกอเอฟเอ็ม 92.25 ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

612 นรำศักด์ิ วำศ์จันทร์ สถำนีวิทยุแซบเรดิโอ 93.00 ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

613 อดุลย์ สำยรัตน์ สถำนีวัฒนธรรมบันเทิง 101.75 ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ระยะเวลำท่ีมีผลบังคับใช้ตำมกฎหมำย 
(รำยละเอียดตำม ข้อ 1 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

614 อมรรัตน์ ผลเพียร หจก.บูรพำ106 ธุรกิจจันทบุรี ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

615 เชำวน์ นุสติ หจก.ขลุงเรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

616 สุนันท์ จันอ่อน หจก.ฮิตเวฟเรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

617 จ ำเนียร วัฟซีน หจก.ลูกทุ่งไทย-อีสำน ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

618 กำญจนำ กำละภักดี หจก.ลูกทุ่งไทย-อีสำน ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

619 สมนึก ศรีดี หจก.วิทยุบำงเสด็จ เรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

620 ปกเกล้ำ วรรณอุบล สถำนีวิทยุเพิิ่ือพระพุทธศำสนำ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

621 สมพงษ์ บุญจง หจก.พงษ์นวรัตน์โปรโมช่ันแอนด์มีเดีย ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

622 ซ้อน คงไสยภำคิน หจก. กรุงศรีมีเดีย ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ระยะเวลำท่ีมีผลบังคับใช้ตำมกฎหมำย 
(รำยละเอียดตำม ข้อ 1 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

623 สมคิด แก้วเรือนทอง หจก.หมอเอ๋99.75 เอฟเอ็ม ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

624 อิทธิ เทียนเงิน หจก.คนรักสุขภำพ 98.50 เมกกะเฮิร์ต ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

625 พรปวีณ์ เกตุเกษม หจก.ลูกทุ่งภูธร ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

626

บุณยรักษำ กำยำผำด

บริษัท ออลเอฟเอ็ม เรดิโอ จ ำกัด ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

627 ปฎิญยำ สร้อยสน สถำนีวิทยุ ออล เอฟ เอ็ม ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

628 บุณฑริก คนงำม หจก.ห้วยโป่ง แอนด์ เบำะแส เซอร์วิส เรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

629 พล้ิม ศรีบ้ำนโนน หจก.ห้วยโป่ง แอนด์ เบำะแส เซอร์วิส เรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

630 ภำนุวัฒน์ ศรีตะลำ หจก.ไอยรำเรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

631 พจน์ จันทร์ฉำย หจก. แมงมัน เรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ระยะเวลำท่ีมีผลบังคับใช้ตำมกฎหมำย 
(รำยละเอียดตำม ข้อ 1 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

632 สุมำลี เมธำภำวะกรกูล หจก. ที เอฟ เอ็ม โฆษณำ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

633 วุฒิชัย เมธำภำวะกรกูล หจก. ที เอฟ เอ็ม โฆษณำ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

634 สุนทร ศรีเดช หจก.ทิพย์สุนทร โปรโมช่ัน แอนด์ มีเดีย ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

635 ฮำซำละห์ อำลี สถำนีวิทยิุ ฟ้ำใหม่ FM นครสวรรค์ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

636 สุเทพ อ่องอร่ำม สถำนีวิทยุชุมชนเผยแผ่พระพุทธศำสนำ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

637 ปิติพงศ์ สุจริตจันทร์ หจก.วลีรัตน์ เรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

638 อุปถัมป์ แก้วพวงค ำ หจก.วลีรัตน์ เรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

639 ธัณย์สิตำ พรนิมิตรพิบูล หจก.วลีรัตน์ เรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

640 ส ำรำญ เพ็ชรรัตน์ หจก.วันเอฟเอ็ม ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ระยะเวลำท่ีมีผลบังคับใช้ตำมกฎหมำย 
(รำยละเอียดตำม ข้อ 1 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

641 หน่ึงฤทัย เพ็ชรรัตน์ หจก.วันเอฟเอ็ม ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

642 สุมำพร หงส์สิริสกุล หจก. สโนว์โปรโมช่ัน ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

643 วรรณี คมสำคร ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย ควรประกำศใช้หลังจำก กสทช. ท ำแผนกำรใช้ควำมถ่ี ก ำลังส่งให้เรียบร้อย โดยท ำตำมแผนแม่บท เม่ือปี พ.ศ. 2555 
คือเรียกคืนคล่ืนท้ังหมด แล้วน ำมำจัดสรร แบ่งส่วนวิทยุแต่ละประเภท ชุมชน สำธำรณะ ธุรกิจ สัดส่วนวิทยุภำครัฐ ภำคประชำชน 
ให้เรียบร้อย

พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 83 ได้ก ำหนดระยะเวลำกำรถือครอง หรือใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีจนถึงระยะเวสลำสูงสุดท่ีก ำหนดไว้ในแผนแม่บท
บริหำรคล่ืนควำมถ่ี (พ.ศ. 2555) ตำมยุทะศำสตร์กำรคืนคล่ืนควำมถ่ี ข้อ 8.2.3.1 ซ่ึงก ำหนดให้กำรถือครองคล่ืนควำมถ่ีได้จนถึงวันท่ี 3 เมษำยน 2560 ประกอบกับค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ท่ี 76/2559 เร่ือง มำตรกำรส่งเสริมกำร
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ ข้อ 7 ก ำหนดให้ กสทช. หรือ ส ำนักงำน กสทช. ด ำเนินกำรเรียกคืนคล่ืนควำมถ่ี เพ่ือน ำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงกำรใช้คล่ืนควำมถ่ี นับแต่วันครบก ำหนดแผน
แม่บทบริหำรคล่ืนควำมถ่ีของผู้ขอรับอนุญำตให้ใช้งำนคล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม
มำตรำ 83 ดังกล่ำวน้ี จะส้ินสุดลงในวันท่ี 3 เมษำยน 2565

644 นำย สุริยะ เกตุทอง อำชีพอิสละ ไม่เห็นด้วย
645 อรุณ ไทยใหม่ หจก.วิทยุทัองถ่ินไทยคนพ้ืนเมือง 101.75MHz ไม่เห็นด้วย
646 ไพรัช ศัลกวิเศษ ไอ ที ซี เรคคอร์ด ไม่เห็นด้วย
647 ภูเสกข์ สำริยำ หจก.มิตรเจริญเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
648 สนธยำ อุปนันท์ หจก.คนไทยเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
649 ไชย พงศ์พัทธ์รุจ แซดเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
650 ธนำธิป บุญทวี ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย
651 สุชำติ ปู่มณี กลุ่มคน อัลอิสลำม ไม่เห็นด้วย
652 พงศกร ใจโต 93MassFM ไม่เห็นด้วย
653 ธนำกร วิบูลกิจ 93 Mass FM ไม่เห็นด้วย
654 พินิศจัย พรหมเทพ 93massfm ไม่เห็นด้วย
655 อภิญญำ  แก้วมณี หจก.ดับเบ้ิล กำย มีเดีย ไม่เห็นด้วย
656 นิภำรัตน์ จ่ำชัยภูมิ ถ่ินไทยงำมเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
657 บุญมำ เสนีนวล คนหแกลอง ไม่เห็นด้วย
658 ชินวัฒน์  มีมำ หจก.เอ็ม พี มัลติมีเดียร์แอนด์เซอร์วิส ไม่เห็นด้วย
659 วัชรำ  เหิมขุนทด เรดิโอโมดิฟำย ไม่เห็นด้วย
660 นำยวัชร์พิรภพ ศิริอมพรรณ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ๙๒.๒๕  ปำกช่อง สมำยเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
661 วัชรำ เหิมขุนทด หจก.เรดิโอโมดิฟำย ไม่เห็นด้วย
662 นำยณัฏฐ์ธนำกรณ์  ใจน่ำน ผู้ประกอบกิจกำรวิทยุธุรกิจ ไม่เห็นด้วย
663 ศุภลักษณ์ วรรณศรี - ไม่เห็นด้วย
664 นำยประมวล  บุญศรี สถำนีวิทยุหนองฮีเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
665 สำยันต์ ปวีณำภรณ์ หจก.วิจิตรศิลปปักธงชัย ไม่เห็นด้วย
666 สำยันต์ ปวีณำภรณ์ หจก.ปักธงชัย888 ไม่เห็นด้วย
667 อัฑฒกร โกมลสุบิน บ.บี.พี.พี.เรดิโอ จ ำกัด ไม่เห็นด้วย
668 กษิมำ จันทรจิตร หจก.เมโทร หำดใหญ่ เรดิโอ ไม่เห็นด้วย
669 สถิตย์ จันทรจิตร หจก.บ้ำนควนเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
670 พรชัย เอ่ียมโสภณ สถำนีวิทยุระนองซิต้ีเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
671 ศิริพล  สิทธิชัย ช่ำงภำพอิสระ เห็นด้วย
672 ศักด์ิชำย โพธิระ มูลนิธิสว่ำงเบญจธรรมสมุทรสงครำม เห็นด้วย
673 กฤษฎำ ลิมปพัทธ์ ประชำชนท่ัวไป เห็นด้วย
674 ประวิทย์ สุวรรณรัตน์ กสทช เห็นด้วย
675 นำยซำอุดี จุลเสวก ห้องช่ำงคอมฯ กสทช. เห็นด้วย
676 วิจิตร.นันวิไล - เห็นด้วย
677 รัตนำภรณ์ วงษ์ไกร รพ.พนมสำรคำม เห็นด้วย
678 ภัสสร ภักสำปี ศกร. เห็นด้วย
679 เพ็ญศรี จันทร์ภักดี กศน.ต ำบลบำงชนะ เห็นด้วย
680 เผชิ โชค  เสนำกำญจน์  ชุมชนชินเขต  เขตหลักส่ี เห็นด้วย
681 ป่ินสุดำ ปรีแม้น ป่ิน เห็นด้วย
682 ธนำยุทธ จันทร์สะฮำง FMคนศรีวัง เห็นด้วย
683 วำนิต ถุงเงิน บริษัท สันติภำพมีเดีย  จ ำกัด เห็นด้วย



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน นิยำม (รำยละเอียดตำม ข้อ 3 ของร่ำง ประกำศฯ) ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร
1 นำย ธงศักด์ิ อริยะ หจก. ซีเค เรดิโอ มีเดีย ไม่เห็นด้วย เพรำะสถำนกำรณ์ไม่เอ้ืออ ำนวย เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มี

กำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . 
ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำร
กระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

2 นำย กิตติพงษ์ สมควร ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ที.เอ.เทเลคอม แอนด์ บรอดคำสท์ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

3 นำงสำว กำญจนำภรณ์ ศรีไสย นักจัดรำยกำรวิทยุ สถำนีวิทยุท้องถ่ินไทยวิถีไทย FM 95.50 MHz 
จังหวัดยะลำ

ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

4 เกษร พรหมแก้ว นักจัดรำยกำรวิทยุ สถำนีวิทยุท้องถ่ินไทยวิถีไทย FM 95.50 MHz 
จังหวัดยะลำ

ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

5 นำย ทองอินทร์ สมควร ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด  ที.เอ.เทเลคอม แอนด์  บรอดคำสท์ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

6 นำย เดชชนะ สุริยวรรณ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด  วิทยุคนอมก๋อย ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

7 นำงสำว อนัญญำ ปันศิริ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด  ที.เอ.เทเลคอม แอนด์  บรอดคำสท์ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

8 นำง บัวเขียว สมควร ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด  ที.เอ.เทเลคอม แอนด์  บรอดคำสท์ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

9 นำง พรพรรณ สุริยวรรณ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด วิทยุคนอมก๋อย ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

10 นำงสำว สุพิชชำ อุทำโย สหกรณ์กำรเกษตร สันป่ำตอง จ ำกัด ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

11 นำง นันทภัค ฝ่ำยบุตร สถำนีวิทยุฟ้ำใสเรดิโอ  fm 90.00 MHz ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

12 นำงสำว ดำริน ดวงเต็ม นักจัดรำยกำรวิทยุ  สถำนีวิทยุท้องถ่ินไทย วิถีไทย FM 95.50 MHz  จังหวัดยะลำไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน นิยำม (รำยละเอียดตำม ข้อ 3 ของร่ำง ประกำศฯ) ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

13 นำย ทวี อรุณศรี นักจัดรำยกำรวิทยุ  สถำนีวิทยุท้องถ่ินไทย วิถีไทย FM 95.50 MHz  จังหวัดยะลำไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

14 นำงสำว พิมพ์ชนก ล่ิมเร่ิมสกุล นักจัดรำยกำรวิทยุ  สถำนีวิทยุท้องถ่ินไทย วิถีไทย FM 95.50 MHz  จังหวัดยะลำไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

15 นำย วิโรจน์ ศรีไสย นักจัดรำยกำรวิทยุ
 สถำนีวิทยุท้องถ่ินไทย
วิถีไทย FM 95.50 MHz
 จังหวัดยะลำ

ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

16 นำย สุชำติ รัฐพิทักษ์สันติ นักจัดรำยกำรวิทยุ 
สถำนีวิทยุท้องถ่ินไทย
วิถีไทย FM 95.50 MHz 
จังหวัดยะลำ

ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

17 นำงสำว สุภำภรณ์ ศรีไสย นักจัดรำยกำรวิทยุ  สถำนีวิทยุท้องถ่ินไทย วิถีไทย FM 95.50 MHz  จังหวัดยะลำไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

18 นำง บังอร ชูติธวัช สถำนีวิทยุกระจำยเสียง  ดีดีเรดิโอ คนส่ีค้ิว ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

19 นำย เสน่ห์ บุญแก้ว สถำนีวิทยุบ้ำนผือเรดิโอ  94.75 ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

20 นำง รัตฎำ โพธ์ิผล ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด  รัตฎำ เรดิโอ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

21 นำย สงัด สระสูงเนิน หจก.สระสูงเนิน ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

22 นำย สำยันต์ ปวีณำภรณ์ หจก.วิจิตรศิลปปักธงชัย ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

23 นำย วัฒนำ พบเอกทวี สถำนีวิทยุเฝ้ำไร่เรดิโอ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

24 นำงสำว ปุณญำนุช ศำลำจันทร์ สถำนีวิทยุต้นกล้ำเรดิโอ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

25 นำย สำนนท์ ทองใหม่ สถำนีวิทยุต้นกล้ำเรดิโอ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

26 นำย ประจวบ สำครินทร์ สถำนีวิทยุรัตภูมิเรดิโอ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน นิยำม (รำยละเอียดตำม ข้อ 3 ของร่ำง ประกำศฯ) ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

27 นำงสำว อพัชชำ ธนรุจิวรรธน์ 23 ซอยออทรัพย์  ถนนด ำรงพัฒนำ  ต ำบลบ้ำนนำ  อ ำเภอจะนะ  จังหวัดสงขลำไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

28 นำงสำว นูรีต้ำ กะละน๊ะ 132/1 หมู่1  ต ำบลสะกอม  อ ำเถอเทพำ  จังหวัดสงขลำ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

29 นำย พลภัทร ฝ่ำยบุตร สถำนีวิทยุฟ้ำใสเรดิโอ สกลนคร FM 90.00 Mhz ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

30 นำง เสง่ียม สังขฮวด สถำนีวิทยุทุ่งพลับพลำ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

31 คุณ อ ำไพ อุทัยมำ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด อ ำไพ  เรดิโอ FM 90.75 MHz ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

32 นำย สมเกียรติ วีระวัฒน์โสภณ หจก.ชุมแสงเรดิโอ กรุ๊ป  (สถำนีวิทยุชุมแสงเรดิโอ  FM 103.25Mhz ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

33 นำง วยุรี แหลมหลัก FM 101.25 Mhz  แม่โจ้เรดิโอ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

34 นำย อรรถพล สำครินทร์ สถำนีวิทยุรัตภูมิเรดิโอ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

35 นำย สมโรจน์ วสุพงศ์โสธร บมจ. จีเอ็มเอ็ม มีเดีย ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

36 คุณ สำวินีย์ มณีทอง หจก.จี เอส พี แอดเวอทิสเม้นท์ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

37 คุณ ณัชชำ ติยะวรบุญ บจก.เอทเชทเทอร่ำ (อีทีซี) อินเตอร์เนช่ันแนล ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

38 คุณ ชุมพร พันธ์สวัสด์ิ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ชุมพรอิเล็กทรอนิกส์ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

39 นำง ศรีนวล ค ำประเสริฐ สถำนีวิทยุภำคธุรกิจ คนเมืองล้ำนนำเรดิโอ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

40 คุณ จูมบำน เพียรกำร หจก.คนนำงแดดเรดิโอ 96.50 ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน นิยำม (รำยละเอียดตำม ข้อ 3 ของร่ำง ประกำศฯ) ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

41 คุณ ชุำญชัย ธนำกูล หจก.บัวใหญ่พัฒนำเรดิโอ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

42 นำย สำธิต จันทร์แก้ว หจก.หัวไทรเรดิโอ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

43 นำย เจษฎำพงษ์ ฉวีชำติ หจก.รวยนิรันดร์เซอร์วิส ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

44 คุณ นิตยำ นำคอินทร์แจ้ง หจก.ยูสไมล์เอนเตอร์เทนเมนท์ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

45 นำย กิตติภพ สำยสนอง หจก.บี.บี.เอฟเอ็ม ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

46 นำย ธนสิน คงยุทธ วิทยุเสียงส่ือสำรประชำชน เอฟ เอ็ม 96.00 เมกกะเฮิร์ซ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

47 นำงสำว สำคร คณำรีย์ หจก.ล้ำนนำอินเตอร์ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

48 นำย บุญศรี กันทะมำ สถำนีวิทยุออนซอนชุมชน คนท้องถ่ิน เซเป็ด ตระกำรพืชผล 
อุบลรำชธำนี FM 96.25 Mhz

ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

49 นำย สมำพล สุขสิงห์คลี ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

50 ว่ำท่ีร้อยตรี ฮำซำละห์ อำลี ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

51 นำงสำว สำคร คณำรีย์ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ล้ำนนำอินเตอร์ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

52 นำง มี สุพล ผู้ฟังสถำนีวิทยุ FM 104.25 MHz อ.เมือง จ.อุบลรำชธำนี ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

53 นำย ภูมินทร์ วงค์ภูธร หจก. พีพี.พี เจริญทรัพย์ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

54 ร.ต.อ. นิพนธ์ สุตัญต้ังใจ หจก.ไมล์ทอง 99 ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน นิยำม (รำยละเอียดตำม ข้อ 3 ของร่ำง ประกำศฯ) ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

55 นำย ธนกฤต รุ่งแสนทวี หจก. เอสทีจีแอดแอนด์โปร ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

56 นำยสุคิน แก้วก่อ
เก้ือ

สถำนีวิทยุซิต้ีเรดิโอยะลำ 073-2271098 ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

57 นำงสำว ณิชนำรญำณ์ สุระตโก สถำนีวิทยุมำยฮำร์ทเรดิโอ FM100 MHz หจก.มำยฮำร์ทเรดิโอ 100
สงขลำ

ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

58 นำย สำยันต์ จันทร์เฮียง สถำนีวิทยุนครยำงเรดิโอ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

59 นำงสำว อณัญญำ ปันศิริ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ที.เอ.เทเลคอม แอนด์ บรอดคำสท์ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

60 นำย มโนธรรม ใจหำญ หจก.คลองท่อมเรดิโอ เรคคอร์ด ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

61 นำงสำว ประภำพร บุญสมบัติ หจก.ยศสุนทร เรดิโอ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

62 นำย สมศรี ค ำคูณ หจก.เรดิโอโครำช (93.75) ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

63 ร้อยตรี ไพโรจน์ เงอเลอะ สถำนีวิทยุล้ิงค์ไทยแลนด์ เรดิโอ FM. 92.25 MHz ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

64 นำงสำว ยุพำพรรณ แสงค ำพระ หจก.ชมดำวเรดิโอเน็ตเวิร์ค FM 96.75 MHz อ.ท่ำเรือ 
พระนครศรีอยุธยำ

ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

65 คุณ สมใจ ซ ำฮกตัน สถำนีวิทยุรวมพลฅนข่ำว ชำวอยุธยำ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

66 นำงสำว พิจิตร หนูคีรี สถำนีวิทยุ 105.5 เรดิโอ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

67 นำย พนม พูลเกิด แฟนเพลง ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

68 นำย อนุสรณ์ ชูชำวนำ คล่ืนเพ่ือกำรเกษตรสุโขทัย FM 98.0 MHz ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน นิยำม (รำยละเอียดตำม ข้อ 3 ของร่ำง ประกำศฯ) ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

69 คุณ สิริพักตร์ พ่วงพันธ์ คล่ืนเพ่ือกำรเกษตร ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

70 คุณ ก่ิงดำว ชูชำวนำ คล่ืนเพ่ือกำรเกษตรสุโขทัย ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

71 นำงสำว ลูกจันทน์ ชูชำวนำ คล่ืนเพ่ือกำรเกษตรสุโขทัย FM 98.0 MHz ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

72 นำย ธวชิน ชูชำวนำ คล่ืนเพ่ือกำรเกษตรสุโขทัย FM 98.0 MHz ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

73 นำง ประยงค์ ถึกเจริญ ผู้ฟังสถำนีวิทยุล้ิงค์ไทยแลนด์ เรดิโอ FM 92.25 MHz ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

74 นำง อ ำภำ โพธิ ผู้ฟังสถำนีวิทยุล้ิงค์ไทยแลนด์ เรดิโอ FM 92.25 MHz ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

75 นำงสำว สุวนิตย์ วิทยำภิรักษ์ ท่ีปรึกษำสถำนีวิทยุล้ิงค์ไทยแลนด์ เรดิโอ FM 92.25 MHz ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

76 นำย อนิรุทธ์ ทูลไธสง รองผู้จัดกำรสถำนีวิทยุล้ิงค์ไทยแลนด์ เรดิโอ FM 92.25 MHz ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

77 นำย ประยูร ผลอุดม สถำนีวิทยุล้ิงค์ไทยแลนด์ เรดิโอ FM 92.25 MHz ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

78 นำง สุวรรณ ใจตรง หจก. ศิลำพำณิชย์ เรดิโอ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

79 นำย เกษมสันต์ ฤทธ์ิทำ หจก.ต๊ิกรัตน 999 ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

80 นำย สิทธิชัย นวลเศรษฐ์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย วิทยำเขตนครศรีธรรมรำช ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

81 นำงสำว รัตนะ หนูคีรี ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

82 นำงสำว กัลยำ เกตุแก้ว ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน นิยำม (รำยละเอียดตำม ข้อ 3 ของร่ำง ประกำศฯ) ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

83 ว่ำท่ีร้อยตรี ศุภชัย เพ็งจันทร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

84 นำงสำว สุขกมล รันสุภำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

85 นำง กัญญมน มีแก้ว มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย วิทยำเขตนครศรีธรรมรำช ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

86 นำงสำว ศลำศิณี ดีจันทร์ เทศบำลเมืองทุ่งสง ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

87 นำงสำว สุดำ ดำรำดิกุล เทศบำลเมืองทุ่งสง ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

88 นำง มำลี มหำชล ร้ำน ซัก อบ รีด ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

89 นำย อดุลย์ สมศิริ เทศบำลต ำบลชะมำย ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

90 นำง ศิวลี วงศ์แก้ว เทศบำลเมืองทุ่งสง ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

91 นำง ศิริวรรณ ขวัญใจ เทศบำลเมืองทุ่งสง ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

92 นำงสำว บุญญรัตน์ ชุมพล เทศบำลเมืองทุ่งสง ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

93 นำง บุญยวีร์ บุญโยดม สถำนีวิทยุ 105.5 เรดิโอ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

94 นำย วิชิต แก้วเก้ือ สถำนีวิทยุ 105.5 เรดิโอ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

95 นำงสำว สุภำรัตน์ สนมน้อย สถำนีวิทยุ 105.5 เรดิโอ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

96 คุณ รัชนี หนูคีรี ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน นิยำม (รำยละเอียดตำม ข้อ 3 ของร่ำง ประกำศฯ) ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

97 นำงสำว มัลลิกำ ภูมิเวทย์พงษ์ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

98 นำงสำว อภิสรำ สุขคง แฟนเพลง ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

99 นำงสำว สุกัญญำ จุลจงกล แฟนเพลง ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

100 นำงสำว วริศรำ ทองฤทธ์ิ แฟนเพลง ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

101 นำย โสภณ สวัสดีเมือง ดีเจ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

102 นำย โกมล เพชรค ำ เจ้ำของสถำนี ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

103 นำงสำว บุญทิรำ ทวงรัก แฟนเพลง ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

104 นำง ศิริภำ รำชจ ำนงค์ แฟนเพลง ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

105 คุณ พรไพสิน สะอำดเอ่ียม แฟนเพลง ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

106 นำย ธนกฤต รุ่งแสนทวี หจก.เอส ที จี แอด แอนด์ โปร ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

107 ร.ต.อ. นิพนธ์ สุตัญต้ังใจ หจก.ไมค์ทอง 99 ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

108 นำง วงศ์เดือน สุตัญต้ังใจ หจก.ไมค์ทอง 99 ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

109 นำย ภูมินทร์ วงค์ภูธร หจก.พี พี พี เจริญทรัพย์ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

110 นำง อุไรวรรณ พรมจันทร์ สถำนีวิทยุกระจำยเสียง ดอนยูง-ดงฟ้ำห่วน Fm 104.25 อุบลรำชธำนี ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน นิยำม (รำยละเอียดตำม ข้อ 3 ของร่ำง ประกำศฯ) ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

111 นำง มี สุพล ผู้ฟังสถำนีวิทยุ Fm 104.25 Mhz อ.เมือง จ. อุบลรำชธำนี ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

112 นำงสำว วนิภรณ์ อำระหัง ผู้ฟังสถำนีวิทยุ Fm 104.25 Mhz อ.เมือง จ. อุบลรำชธำนี ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

113 นำง อรวัน วงษำ หจก. ก ำป้ันอินเตอร์ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

114 นำง มำลี ศรีจันทร์อ่อน หจก. มำลีเรดิโอ 2017 ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

115 นำย ทศวงศ์ ศรีจันทร์อ่อน หจก. สิบตระกูล เรดิโอ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

116 นำง ประไพ กัณฑสังข์ สถำนีวิทยุกระจำยเสียงฮิวเมนเรดิโอ Fm 91.00 Mhz อ.สวรรค์โลก 
จ.สุโขทัย

ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

117 นำย ธนพล กัณฑสังข์ สถำนีวิทยุกระจำยเสียงฮิวเมนเรดิโอ Fm 91.00 Mhz อ.สวรรค์โลก 
จ.สุโขทัย

ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

118 นำย พิเชษฐ ธิดำ RELAXRADIO FM 107.00 MHz ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

119 นำง ใจทิพย์ ธิดำ RELAXRADIO FM 107.00 MHz ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

120 นำงสำว สุนทรีย์ สุทธวัจน์ สถำนีวิทยุกระจำยเสียงฮิวเมนเรดิโอ Fm 91.00 Mhz อ.สวรรค์โลก 
จ.สุโขทัย

ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

121 นำงสำว ฐิติรัตน์ ทรัพย์สิน สถำนีคนรักษ์ท้องถ่ิน FM 100.25 สุโขทัย ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

122 ดร. สุเทพ เม้ำสง่ำ สมำคมวิชำชีพวิทยุ-โทรทัศน์ภำคประชำชน ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

123 คุณ กิติพงษ์ วงษ์ทองทิว สถำนีวิทยุคนรักปทุม ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

124 นำงสำว ฐิติรัตน์ ทรัพย์สิน สถำนีคนรักษ์ท้องถ่ิน ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน นิยำม (รำยละเอียดตำม ข้อ 3 ของร่ำง ประกำศฯ) ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

125 นำงสำว สำคร คณำรีย์ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

126 นำง เพ็ญศรี จันทรัตน์ สถำนีวิทยุนำกะชะเรดิโอ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

127 คุณ รัตนำ จีอำทิตย์ หจก. เชียงรัตน์ มีเดีย กรุ๊ป ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

128 นำย กนพจน์ ชำวนำ หจก. พำช่ืนเรดิโอ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

129 นำย ดวงจันทร์ ชำวนำ หจก. พำช่ืนเรดิโอ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

130 นำง ดวงสมร เทศศรีเมือง หจก. พำช่ืนเรดิโอ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

131 นำงสำว มำรศรี อุทก หจก.มัลติเวฟแอนด์แม็กซ์เรดิโอ นครพนม ควำมถ่ี 92.0 MHz ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

132 นำง เสง่ียม สังขฮวด วิทยุทุ่งพลับพลำ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

133 นำย ชม สุขสบำย สถำนีวิทยุทุ่งพลับพลำ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

134 นำง วนิรัตน์ ตรีพงษ์ ผู้ฟัง สถำนีวิทยุบ้ำนสันติสุข FM 92.50 MHz เมืองร้อยเอ็ด ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

135 คุณ สรรเพชญ มณีกรกำนต์ สถำนีวิทยุบ้ำนสันติสุข FM 92.50 MHz ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

136 นำงสำว นันทพร ข ำสุทัศน์ ผู้ฟัง สถำนีวิทยุบ้ำนสันติสุข FM 92.50 MHz เมืองร้อยเอ็ด ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

137 นำงสำว รภิวัน มณีกรกำนต์ สถำนีวิทยุบ้ำนสันติสุข FM 92.50 MHz เมืองร้อยเอ็ด ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

138 นำย ประมวล บุญศรี สถำนีวิทยุหนองรีเรดิโอ 104.0MHz ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน นิยำม (รำยละเอียดตำม ข้อ 3 ของร่ำง ประกำศฯ) ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

139 นำย ประวิทย์ พวงไธสง คล่ืนมหำชนคนปะค ำ (เรดิโอหรรษำ) Fm 97.50 MHz ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

140 นำง ธัญนันท์ รุ่งเรือง สถำนีวิทยุคนลูกทุ่ง ควำมถ่ี 92.00 MHz อ.เมือง จ.สกลนคร ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

141 นำย วีระ รุ่งเรือง สถำนีวิทยุคนลูกทุ่ง ควำมถ่ี 92.00 MHz อ.เมือง จ.สกลนคร ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

142 นำงสำว อภิญญำ จ ำปำเกตุ สถำนีวิทยุท้องถ่ินไทยปทุมรัตต์ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

143 นำย พิชิต จ ำปำเกตุ สถำนีวิทยุท้องถ่ินไทยปทุมรัตต์ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

144 นำง เพ็ญจิต จ ำปำเกตุ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

145 นำงสำว สุวัจนำ ย่อมมี ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

146 นำงสำว พิศมัย วงศ์ละคร ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

147 นำง วิมลพรรณ เทศอำเส็น ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

148 นำย ประภำส หยิบล ำ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

149 นำย วุฒิพงษ์ พรมจรี ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

150 นำงสำว ปิยดำ เทศอำเส็น ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

151 นำงสำว ดำวนภำ หยิบล ำ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

152 นำงสำว อริสรำ จ ำปำเกตุ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน นิยำม (รำยละเอียดตำม ข้อ 3 ของร่ำง ประกำศฯ) ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

153 นำงสำว นุจรีย์ เตำรัตน์ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

154 นำย กิตติธัช ภูธนะโภคิน องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงภำค
ประชำชนแห่งประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

155 นำย สว่ำง ทองไพ องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงภำค
ประชำชนแห่งประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

156 นำย คณำโชค ตำมจิตเจริญ องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงภำค
ประชำชนแห่งประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

157 นำย เอกอมตะอุธรน์ิ เกฐสิทธ์ิ องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงภำค
ประชำชนแห่งประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

158 ดร. สุเทพ เม้ำสง่ำ องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงภำค
ประชำชนแห่งประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

159 นำย กิตต์ประพัฒน์ พิรุณห์ องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงภำค
ประชำชนแห่งประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

160 นำย ชูชำติ อุทัยชิต องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงภำค
ประชำชนแห่งประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

161 นำย ทองพูล ศรีบุญ องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงภำค
ประชำชนแห่งประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

162 นำย อัครชัย เดชมูล องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงภำค
ประชำชนแห่งประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

163 นำย ทรภูไพร วันโพนทอง องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงภำค
ประชำชนแห่งประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

164 นำงสำว รภิวัน มณีกรกำนต์) องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงภำค
ประชำชนแห่งประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

165 ดร. ธนกฤต รุ่งแสนทวี องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงภำค
ประชำชนแห่งประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

166 นำย หำญชัย วรรณทวี องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงภำค
ประชำชนแห่งประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน นิยำม (รำยละเอียดตำม ข้อ 3 ของร่ำง ประกำศฯ) ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

167 นำย อภิชำติ แสงสว่ำง องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงภำค
ประชำชนแห่งประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

168 นำย คณำวุฒิ กันทพลหำญ องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงภำค
ประชำชนแห่งประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

169 ร.ต.ต. สุขสันห์ ภิชัย องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงภำค
ประชำชนแห่งประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

170 นำง วินิจ พิทักษวรรณ องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงภำค
ประชำชนแห่งประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

171 นำงสำว จุฬำรัตน์ หอมนำน องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงภำค
ประชำชนแห่งประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

172 นำย ประสิทธ์ิ วิรุณพันธ์ องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงภำค
ประชำชนแห่งประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

173 นำย กฤตภำส ต๊ะประจำ องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงภำค
ประชำชนแห่งประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

174 นำงสำว ฐิติยำ บุญกอง องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงภำค
ประชำชนแห่งประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

175 นำย ขวัญชำติ ดำสำ องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงภำค
ประชำชนแห่งประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

176 นำย เกษมสันต์ ฤทธ์ิตำ องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงภำค
ประชำชนแห่งประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

177 นำย ทวีศักด์ิ ปิยะวิสุทธิกุล องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงภำค
ประชำชนแห่งประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

178 นำย อำคม วรรณสัก องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงภำค
ประชำชนแห่งประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

179 นำงสำว หทัยรัตวันท์ ผัดไทย ตรี
อัมพร

องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงภำค
ประชำชนแห่งประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

180 นำย ธวัช ไชยวงค์ องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงภำค
ประชำชนแห่งประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน นิยำม (รำยละเอียดตำม ข้อ 3 ของร่ำง ประกำศฯ) ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

181 นำงสำว วดำวรรค์ พงศนันทน์ องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงภำค
ประชำชนแห่งประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

182 นำย ชัยยศ ดำวศรีนนท์ องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงภำค
ประชำชนแห่งประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

183 นำย สถำพร บรรหำร องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงภำค
ประชำชนแห่งประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

184 นำย ธีร สุดเล็ก องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงภำค
ประชำชนแห่งประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

185 นำย วิริทธ์ิพล หิรัญรัตน์ องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงภำค
ประชำชนแห่งประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

186 นำงสำว อรประภำ พุฒิหม่ืน องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงภำค
ประชำชนแห่งประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

187 นำย สนทยำ ทิจะยัง องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงภำค
ประชำชนแห่งประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

188 นำย สมชำย วจนะไพบูลย์ องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงภำค
ประชำชนแห่งประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

189 นำย ส ำเภำ บุญเป่ียม องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงภำค
ประชำชนแห่งประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

190 นำย กำรุณ ตระกูลพุทธรักษำ องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงภำค
ประชำชนแห่งประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

191 นำย พัฒนกฤษ พ่วงทอง องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงภำค
ประชำชนแห่งประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

192 นำย ประสำน สินลิขิตกุล องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงภำค
ประชำชนแห่งประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

193 ดร. เทิดแผ่นดินทอง ธำรชัย องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงภำค
ประชำชนแห่งประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

194 นำงสำว จณิสตำ วัฒนมะโน องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงภำค
ประชำชนแห่งประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน นิยำม (รำยละเอียดตำม ข้อ 3 ของร่ำง ประกำศฯ) ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

195 นำย สมควร รำษี องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงภำค
ประชำชนแห่งประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

196 นำย ธนกฤต ยมสังข์ องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงภำค
ประชำชนแห่งประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

197 นำย มงคล ยองเพชร องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงภำค
ประชำชนแห่งประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

198 นำย ชำลี นพวงศ์ ณ อยุธยำ องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงภำค
ประชำชนแห่งประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

199 นำย วชิระ พลต้ือ องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงภำค
ประชำชนแห่งประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

200 นำย สุเทพ พิทักษ์เจริญวงศ์ องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงภำค
ประชำชนแห่งประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

201 นำย อ ำนำจ จันทร์คง องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงภำค
ประชำชนแห่งประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

202 นำย เกริกเกษม อรณบุญมำศ องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงภำค
ประชำชนแห่งประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

203 นำย วรพจน์ ลัภโต องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงภำค
ประชำชนแห่งประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

204 นำงสำว พรรณทิพย์ วงศ์เทพ องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงภำค
ประชำชนแห่งประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

205 นำย อนันต์ ข ำเขียว องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงภำค
ประชำชนแห่งประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

206 นำย ชีพชยุตม์ มหำชินวร องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงภำค
ประชำชนแห่งประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

207 นำย วิโรจน์ ศรีไสย องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงภำค
ประชำชนแห่งประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

208 นำย กฤศ คล้ำยหิรัญ สถำนีวิทยุสีค้ิวเอฟเอ็ม ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน นิยำม (รำยละเอียดตำม ข้อ 3 ของร่ำง ประกำศฯ) ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

209 นำง ณฤดี มธุรส สถำนีบำงเสร่สัมนพันธ์ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

210 นำงสำว ชนำพร เจริญผล สถำนีวิทยุกระจำยเสียง คนบำงบ่อ FM 101.25 MHz ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

211 นำง บุญสวย ชมพูสี ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

212 คุณ บุญเลียง เสนำวัง ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

213 คุณ สมจิตร โพนสีสม ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

214 นำย สมภำร ก้อนดินจ่ี ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

215 คุณ ค ำบู่ จรำฤทธ์ิ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

216 นำย ศูนย์ ศรีษะเกษ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

217 นำย ประสิทธ์ิ ชูข้ำว ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

218 นำง บุญล้วน สอนบุญตำ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

219 คุณ พิกุล ไสลจิตร ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

220 คุณ ดวงจันทร์ อธิจร ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

221 คุณ วันทอง โชติพงค์ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

222 นำย ประยูร ชอบดี ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน นิยำม (รำยละเอียดตำม ข้อ 3 ของร่ำง ประกำศฯ) ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

223 คุณ เสกสิทธ์ิ สิบสำน ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

224 คุณ สัมพันธ์ โสดำ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

225 คุณ วรพจน์ ไทยธำนุ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

226 คุณ สมดี สังภำคิน ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

227 คุณ อุทิศ ช่วยบุญ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

228 คุณ อมร ค ำภูมี ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

229 คุณ วันนี จันทร์คูณ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

230 คุณ สุกำนดำ พัสคร ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

231 คุณ สวัสด์ิ จันทคัน ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

232 นำง แพงศรี สุขใส ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

233 คุณ อุดม พรมสุริยำ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

234 คุณ ส ำลี พินธุวงค์ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

235 คุณ ศศิรำ วันชูเสริฐ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

236 นำง ชวนพิศ อธิจร ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน นิยำม (รำยละเอียดตำม ข้อ 3 ของร่ำง ประกำศฯ) ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

237 คุณ ทองไส ภูคะไล ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

238 คุณ ฉวีวรรณ บุญไสย ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

239 นำย ธรรมศำสตร์ กำรถัก ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

240 คุณ ใจ บุรำญสม ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

241 นำงสำว อ้อม ภูวงค์ษำ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

242 นำย สุกิจ โกเศส หจก. สำยกิจรุ่งโรจน์ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

243 นำย ชำญวิทย์ ลำภเปรม สถำนีวิทยุกระจำยเสียง ลุ่มน้ ำล ำตะคอง ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

244 นำง บังอร ชูติธวัช สถำนีวิทยุกระจำยเสียง ดีดีเรดิโอ คนส่ีค้ิว FM 103.00 MHz ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

245 นำงสำว จิรนันท์ จันทวงษ์ หจก.24 เรดิโอ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

246 นำย คมศร เจียรกุล สถำนีวิทยุกระจำยเสียง สำยฟ้ำเรดิโอ (106.25MHz) อ.เมือง จ.
อ ำนำจเจริญ

ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

247 นำง รอฝีอ๊ะ หมำนหล๊ะ สถำนีวิทยุนกเขำเรดิโอ FM 95.50 MHz ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

248 นำย สมเกียรติ หัดยุมสำ สถำนีวิทยุนกเขำเรดิโอ FM 95.50 MHz ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

249 คุณ แอ หมำนหล๊ะ สถำนีวิทยุนกเขำเรดิโอ FM 95.50 MHz ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

250 นำย หมัดต่อหำด สิงหำด สถำนีวิทยุนกเขำเรดิโอ FM 95.50 MHz ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน นิยำม (รำยละเอียดตำม ข้อ 3 ของร่ำง ประกำศฯ) ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

251 นำง พจชนี สิงหำด สถำนีวิทยุนกเขำเรดิโอ FM 95.50 MHz ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

252 นำงสำว อัสมำ สิงหำด สถำนีวิทยุนกเขำเรดิโอ FM 95.50 MHz ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

253 คุณ อำอีชะ หมำนหล๊ะ สถำนีวิทยุนกเขำเรดิโอ FM 95.50 MHz ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

254 นำงสำว หน่ึงฤทัย เพ็ชรัตน์ หจก. วันเอฟเอ็ม ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

255 นำง สุภำภรณ์ มูลตรีภักด์ิ ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

256 นำง เกษศิรินทร์ บุตรธรรมมำ ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

257 นำง จิติมำภรณ์ บุตรธรรมมำ ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

258 นำย ศตคุณ บุตรธรรมมำ วิทยุคนเกษตร 106.75 ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

259 นำง วันนำ สิงลี ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

260 นำง อริสรำ บุตรธรรมมำ วิทยุคนเกษตร 98.25 ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

261 นำย อ ำนวย กุค ำรักษ์ วิทยุคนเกษตร 106.75 ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

262 นำย มนุรำช บุตรธรรมมำ วิทยุคนเกษตร 98.25 ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

263 นำงสำว รัตนำภรณ์ บุตรธรรมมำ วิทยุคนเกษตร 106.75 ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

264 นำย สุชำติ ระก ำ วิทยุคนเกษตร 106.75 ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน นิยำม (รำยละเอียดตำม ข้อ 3 ของร่ำง ประกำศฯ) ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

265 นำย อุทิศ บุตรธรรมมำ วิทยุคนเกษตร 106.75 ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

266 นำย เจตุรงค์ บุตรธรรมมำ สหกรณ์กำรปฏิรูปท่ีดินเพ่ือกำรเกษตร จ ำกัด ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

267 นำย มนัสวิน บุตรธรรมมำ ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

268 นำงสำว อุไร พนม ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

269 นำง ร ำไพ พนม ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

270 นำย เงิน ไชยสุวรรณ ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

271 นำย สน อ่อนหวำน ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

272 นำง นุ่น อ่อนหวำน ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

273 นำย สมพงษ์ แก้วพิลึก สถำนีวิทยุเวียงค ำ เรดิโอ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

274 นำง มำลี พิมพ์รัตน์ ประชำชน ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

275 นำง อรุณศรี แก้วพิลึก ประชำชน ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

276 นำย อ ำนำจ พิมพ์รัตน์ ประชำชน ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

277 นำงสำว ศศิธร พุ่มจันทร์ ประชำชน ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

278 นำย ประเสริฐ พุ่มจันทร์ ประชำชน ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน นิยำม (รำยละเอียดตำม ข้อ 3 ของร่ำง ประกำศฯ) ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

279 คุณ หัทยกำญ เฉิดสุวรรณ์ ประชำชน ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

280 นำย ครุสกร สุนทรสนิทร์ ประชำชน ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

281 นำง ทองบ่อ สุนทรสนิทร์ ประชำชน ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

282 นำย ครองกำร ผลำไสย์ ประชำชน ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

283 นำง พรพิศ ผลำไสย์ ประชำชน ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

284 นำงสำว ศิรินภำ สหุนิจ ประชำชน ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

285 นำงสำว ศิริวรรณ ระย้ำศิลป์ ประชำชน ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

286 นำย สมศักด์ิ ระย้ำศิลป์ ประชำชน ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

287 นำง ธิดำรัตน์ เอ็มรัตน์ ประชำชน ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

288 นำย กิติศักด์ิ ลำทอง ประชำชน ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

289 นำง ปัน แก่นจันทร์ ประชำชน ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

290 นำงสำว จำรุวรรณ แสนสุข ประชำชน ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

291 นำงสำว รัชฎำภรณ์ แก้วพิลึก ประชำชน ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

292 คุณ ทัศนีย์ พันธุระศรี ประชำชน ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน นิยำม (รำยละเอียดตำม ข้อ 3 ของร่ำง ประกำศฯ) ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

293 นำย พิสิษฐ์ แซ่เล้ำ หจก. ลูกทุ่งสเตช่ันเรดิโอ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

294 พระ พระมหำเสำวนันท์ สุภำจะโร วัดหลักเมือง ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

295 นำย พงษกร แก้วก ำ สถำนีวิทยุคล่ืนนำบุญ เรดิโอ 92.50 ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

296 นำย ทรงกลด แก้วก ำ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

297 คุณ เกษร แก้วก ำ ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

298 คุณ สุรชัย แก้วก ำ ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

299 คุณ สมฤทัย โดแลน ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

300 คุณ ชมพูนุท ศรีมหำปัญญำ สถำนีวิทยุคล่ืนนำบุญ เรดิโอ 92.50 ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

301 นำงสำว เปรมฤดี ทำระพันธ์ หจก.ท็อปทีมเรดิโอ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

302 นำย สมพงษ์ แก้วพิลึก สถำนีวิทยุ เวียงค ำเรดิโอ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

303 นำง มำลี พิมพ์รัตน์ ประชำชน ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

304 นำง อรุณศรี แก้วพิลึก ประชำชน ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

305 นำย อ ำนำจ พิมพ์รัตน์ ประชำชน ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

306 นำงสำว ศศิธร พุ่มจันทร์ ประชำชน ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน นิยำม (รำยละเอียดตำม ข้อ 3 ของร่ำง ประกำศฯ) ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

307 นำย ประเสริฐ พุ่มจันทร์ ประชำชน ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

308 คุณ หัทยกำญ เฉิดสุวรรณ์ ประชำชน ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

309 นำย ครสกร สุนทรสนิทร์ ประชำชน ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

310 นำง ทองบ่อ สุนทรสนิทร์ ประชำชน ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

311 นำย ครองกำร ผลำไสย์ ประชำชน ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

312 นำง พรพิศ ผลำไสย์ ประชำชน ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

313 นำงสำว ศิรินภำ สหุนิจ ประชำชน ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

314 นำงสำว ศิริวรรณ ระย้ำศิลป์ ประชำชน ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

315 นำย สมศักด์ิ ระย้ำศิลป์ ประชำชน ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

316 นำง ธิดำรัตน์ เอ็มรัตน์ ประชำชน ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

317 นำย กิติศักด์ิ ลำทอง ประชำชน ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

318 นำง ปัน แก่นจันทร์ ประชำชน ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

319 นำงสำว จำรุวรรณ แสนสุข ประชำชน ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

320 นำงสำว รัชฎำภรณ์ แก้วพิลึก ประชำชน ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน นิยำม (รำยละเอียดตำม ข้อ 3 ของร่ำง ประกำศฯ) ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

321 คุณ ทัศนีย์ พันธุระศรี ประชำชน ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

322 นำย พรชัย จิตติ บริษัท ที.ที.แอ็ดเวอร์ไทซ่ิง จ ำกัด ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

323 นำย ทัศนะ เจือจำน หจก.ท๊อปฮิตเรดิโอ สวรรคโลก ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

324 นำย สุริยะ เกตุทอง สถำนีวิทยุกระจำยเสียง 92.00 จ.เพชรบุรี ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

325 นำง ดวงตำ เพ็งลุย สถำนีวิทยุศรีสรรเพชร เรดิโอ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

326 พระ พระสุรวิทย์ จำรุชมโม สถำนีวิทยุศรีสรรเพชร เรดิโอ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

327 นำย สมพงษ์ บุญล้อม สถำนีวิทยุศรีสรรเพชร เรดิโอ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

328 นำย สมควร สนธิ สถำนีวิทยุศรีสรรเพชร เรดิโอ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

329 จ.ส.ต. หญิง ภัทรภร ศิริโชติวำรี สถำนีวิทยุศรีสรรเพชร เรดิโอ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

330 นำงสำว จำรุภำ เตือนจิตร์ สถำนีวิทยุศรีสรรเพชร เรดิโอ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

331 นำงสำว นทีรัย โคฮุด หจก.ทุ่งหลวง 106.10 แอนด์เอ็นเตอร์เทนเม้น ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

332 คุณ นฤมล สมำวงษ์ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

333 นำย จักรพันธ์ เซียมหว่อง ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

334 คุณ กฤษณำ กันชะนะ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน นิยำม (รำยละเอียดตำม ข้อ 3 ของร่ำง ประกำศฯ) ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

335 คุณ ปรำนี สืบกัน ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

336 นำงสำว ส ำรวย พันธ์หอม ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

337 นำงสำว บังอร ถ้ ำทอง ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

338 นำย สำมำรถ ศรีชมรำ สถำนีวิทยุอ ำเภอโคกส ำโรง ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

339 นำย พิษณุ เสำมี หจก.เมืองพรหมโฆษณำ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

340 อนัญญำ เสำมี หจก.มีฤทธ์ิ มีเดช มีเดีย ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

341 นำงสำว ฐิติมำ ติกขะปัญโญ หจก แซด เรดิโอ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

342 นำย ชุติพล เสำมี หจก. น้ ำเรดิโอ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

343 นำย ชนธรรม ฉิมพลี หจก.กุดข้ำวปุ้นธุรกิจบันเทิง ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

344 นำย ธนพันธ์ เลิศจิรโรจน์ สถำนีตะวันออกซุปเปอร์เรดิโอ 97.75 อ.ล ำปลำยมำศ จ.บุรีรัมย์ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

345 นำย ประจักษ์ พำนทอง สถำนีวิทยุ แมดเอฟเอ็ม 88.00 อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

346 ส.ต. นฤนำท เกษมรัตน์ สถำนีวิทยุสำมหมอกเรดิโอ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

347 นำย พชต ม่ันคง ผู้ฟัง สถำนีวิทยุ FM 94.25 MHz ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

348 นำงสำว เปรมฤดี ทำระพันธ์ หจก.ท้อปทีมเรดิโอ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน นิยำม (รำยละเอียดตำม ข้อ 3 ของร่ำง ประกำศฯ) ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

349 นำง วำด วุฒิวรศิริ หจก.บูมเรดิโอเน็ตเวิร์ค ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

350 คุณ เดชำ แก้วประชำ สถำนีวิทยุบ่อพลับ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

351 นำย สุพัตร วรรณธรรม หจก.บุญทวีเรดิโอ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

352 คุณ สมภำร ปล้ืมจิตร สถำนีวิทยุเสียงเจริญ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

353 นำง เข็มเพ็ชร ปล้ืมจิตร ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

354 นำงสำว วีณำ โสพิกุล หจก.กร๊ีด เวฟ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

355 นำงสำว เจนจิรำ สูญรำช หจก.กร๊ีด เวฟ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

356 ว่ำท่ีร้อยตรี ฮำซำเละห์ อำลี ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

357 นำย เศกศักด์ิ เจริญสม บริษัทน้ ำตำลสระบุรี ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

358 นำย กิตติพนธ์ ท้ำวค ำ หจก.แฟมีล่ี มีเดีย กรุ๊ป ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

359 นำย อุปถัมป์ แก้วพวงค ำ หจก.วลีรัตน์ เรดิโอ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

360 นำย ซ้อน คงไสยภำคิน หจก.กรุงศรีมีเดีย ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

361 นำย วุฒิชัย เมธำภำวะกรกูล หจก. ที เอฟ เอ็ม โฆษณำ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

362 นำย สุเทพ อ่องอร่ำม สถำนีวิทยุชุมชนเผยแผ่พระพุทธศำสนำ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน นิยำม (รำยละเอียดตำม ข้อ 3 ของร่ำง ประกำศฯ) ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

363 นำย สุนทร ศรีเดช หจก.ทิพย์สุนทรโปรโมช่ัน แอนด์ มีเดีย ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

364 นำย ปิติพงศ์ สุจริตจันทร์ หจก.วลีรัตน์ เรดิโอ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

365 นำง ธัณย์สิตำ พรนิมิตรพิบูล หจก.วลีรัตน์ เรดิโอ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

366 นำย สันทัด อ่อนน้อม หจก.แซด เรดิโอ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

367 นำง สุมำลี เมธำภำวะกรกุล หจก. ที เอฟ เอ็ม โฆษณำ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

368 นำงสำว หน่ึงฤทัย เพ็ชรัตน์ หจก. วันเอฟเอ็ม ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

369 นำง ส ำรำญ เพ็ชรรัตน์ หจก. วันเอฟเอ็ม ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

370 นำง สมนึก ศรีดี หจก. วิทยุบำงเสด็จ เรดิโอ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

371 นำง สำวิตรี ย่ีสำคร หจก.วิภำ เคเบ้ิลทีวี 2003 ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

372 นำง วริศรำ ศรีโชติ หจก.ศรีจันทร์ เรดิโอ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

373 นำงสำว พล้ิม ศรีบ้ำนโนน หจก.ห้วยโป่ง แอนด์ เบำะแส เซอร์วิส เรดิโอ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

374 นำงสำว บุณฑริก คนงำม หจก.ห้วยโป่ง แอนด์ เบำะแส เซอร์วิส เรดิโอ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

375 นำย ภำนุวัฒน์ ศรีตะลำ หจก. ไอยรำเรดิโอ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

376 นำย อนุชิต แก้วสนิท หจก.บ้ำนเย้ำเรดิโอ ยโสธร ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน นิยำม (รำยละเอียดตำม ข้อ 3 ของร่ำง ประกำศฯ) ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

377 นำย เกิดไชยยศ สิริโพธิวงศ์ หจก.คนรักษ์ดิน ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

378 นำย สำยัณห์ โรจน์ปิยะกำร เฟรชชีเรดิโอ 105.50 ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

379 นำง วิภำรัตน์ ทองเจริญพำนิช หจก.อุทุมพรมีเดีย ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

380 คุณ นิตยำ นำคอินทร์แจ้ง หจก.ยูสไมล์เอนเตอร์เทนเม้นท์ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

381 นำงสำว อนงนำฎ บุตรดำ บริษัท ไทย คอนเซปต์ แอนด์ ดีไซน์ จ ำกัด ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

382 นำงสำว พัชรินทร์ พัฒนะพิสัย สถำนีวิทยุพัชรินทร์เรดิโอ FM 98.25 MHz ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

383 นำย ณพยง สุริยศ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ถุงเงิน มีเดียกรุ๊ป ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

384 นำง ณัทธมนกำญจน์ สุริยศ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด พัชรำภำ มีเดีย กรุ๊ป ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

385 นำย หำญชัย วรรณทวี แผ่นดินทอง เรดิโอ FM 96.0 MHz ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

386 นำย กิตติพนธ์ ท้ำวค ำ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด แฟมีล่ี มีเดีย กรุ๊ป ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

387 นำย ธีรพงษ์ นำมพล หจก. เอส.ที.เรดิโอ มีเดีย ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

388 นำย สดใส ธนำสิทธ์ิ สถำนีวิทยุศรีเจริญทรัพย์ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

389 คุณ อรพินท์ พิมพิลำ สถำนีวิทยุศรีเจริญทรัพย์ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

390 นำง ปำลิดำ พิมพิลำ สถำนีวิทยุศรีเจริญทรัพย์ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน นิยำม (รำยละเอียดตำม ข้อ 3 ของร่ำง ประกำศฯ) ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

391 นำย นำฤทธ์ิ บุญรำชสุวรรณ ผู้รับฟัง ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

392 นำง ดวงจันทร์ วำรีศรี หจก.บ้ำนเฮำเรดิโอ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

393 นำย ครรชิต พ่วงพูม ผู้รับฟัง ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

394 คุณ ชัณญำภัสณ์ ทรงจ ำ หจก.สระแก้ว เอ.อี.ซี. ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

395 นำงสำว ปำละประวีร์ แก้วธีรนันท์ สถำนีวิทยุคนเมืองเขำใหญ่ FM 101.50 MHz ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

396 พ.ต. อ ำพันธ์ พิมพิลำ สถำนีวิทยุศรีเจริญทรัพย์ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

397 คุณ ชนำพร เจริญผล สถำนีวิทยุกระจำยเสียงคนบำงบ่อ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

398 นำย อุทัย กันธำ สถำนีวิทยุสันติสุขล้ำนนำเรดิโอ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

399 นำย สำนนท์ ทองใหม่ หจก.ชำญกุลเรดิโอ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

400 นำงสำว ปุณญำนุช ศำลำจันทร์ สถำนีวิทยุต้นกล้ำเรดิโอ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

401 นำย กิตตินันท์ พุทธิมำ สถำนีวิทยคุนรักถ่ินแม่สรวย ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

402 นำย ณัฏฐชัย รัศมีสุวรรณ์ หจก.มิตรเมืองลุง 99 มีเดีย ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

403 ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

404 นำงสำว ธนิสรำ เชำวลิตโรจน์ สถำนีวิทยุคนเมืองก ำแพง ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน นิยำม (รำยละเอียดตำม ข้อ 3 ของร่ำง ประกำศฯ) ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

405 นำง ลักษณำ เชำวลิตโรจน์ สถำนีวิทยุคนเมืองก ำแพง ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

406 นำย มำนพ เชำวลิตโรจน์ สถำนีวิทยุคนเมืองก ำแพง ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

407 นำงสำว ศรีพรรณ ด้วงฟู ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด รักดอยเต่ำ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

408 นำย ศิวรำชย์ ถมอินทร์ สถำนีวิทยุคนเมืองก ำแพง ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

409 นำย สุพจน์ อุตรำช หจก. ไร่อ้อยเรดิโอ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

410 อนุชภัทร อมรกิจ หจก.มำยเวย์ เรดิโอ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

411 นำงสำว ฤทัย ฤกษ์อนันต์ หจก.ต้นกล้ำ มีเดีย ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

412 นำย อำทิตย์ แผ่นทอง ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

413 นำง ปริชำติ รัตนวิชัย ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

414 นำง ทองลี รุ่งเจริญ ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

415 นำงสำว ก่ิงดำว บ ำรุงชำติ ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

416 นำย นิธิศ จันกันทะ หจก.คนชนบทเรดิโอ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

417 นำย เพชร หนำแน่น หจก.ไดมอนด์ โฟร์สตำร์ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

418 นำย กิตต์ประพัฒน์ พิรุณห์ หจก.ก้องฤทธ์ิ 98.50 ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน นิยำม (รำยละเอียดตำม ข้อ 3 ของร่ำง ประกำศฯ) ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

419 นำย กรณ์ ก้ำนเพชร สถำนีวิทยุ ครูพิณถ่ินอีสำน ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

420 นำงสำว นุกูล ค่ ำคูณ ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

421 นำง มุณี บุดดำ ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

422 นำย ไสว มีศิลป์ ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

423 นำย อำรมย์ ค ำใส สถำนีวิทยุ ครูพิณถ่ินอีสำน ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

424 นำง วัลภำ จ ำปำจันทร์ สถำนีวิทยุ วันดีชำแนล ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

425 นำย ปริญญำ นวลทำ หจก.ปริญญำกำรส่ือสำร ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

426 นำงสำว ยุภำภรณ์ เกษละคร หจก.ปริญญำกำรส่ือสำร ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

427 นำย สมชำย วิมลจิตรสอำด สถำนีวิทยุท่ำมะเขือ 99.75 MHz ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

428 นำย โกมล จิรัธติกำลนนท์ สถำนีวิทยุ ไทรน้อยเรดิโอ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

429 นำย สมชำย วิมลจิตรสอำด ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

430 นำงสำว หน่ึงฤทัย เพ็ชรรัตน์ หจก.วันเอฟเอ็ม ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

431 นำย วิริยะ สุวิชำโน หจก.บรอดแคสท์ ดีไอวำย ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

432 นำย ธนกฤต ยมสังข์ หจก.ท่ำม้ำเรดิโอ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน นิยำม (รำยละเอียดตำม ข้อ 3 ของร่ำง ประกำศฯ) ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

433 นำย วิโรจน์ มีสุข สถำนีวิทยุดอกส้ำนเรดิโอ FM 96.50 MHz ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

434 นำย สรวิชญ์ บุญรุ่ง FM 96.75 MHz ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

435 นำย ธันวำ บุญรุ่ง เจพี F.M. 92.50 MHz ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

436 นำง คัลล์สรณ์ ปำนสมพงษ์ หจก. ซี.เอ.เอส.กร๊ป ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

437 นำย พิชิต สุทธศำสตร คล่ืน 89.75 MHz แสงสวรรค์เรดิโอ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

438 คุณ ธนพงษ์ เรือนผำม สถำนีวิทยุ บี.เค เรดิโอ FM 90.75 MHz ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

439 นำง สนิท เมืองชม สถำนีวิทยุ F.M. 90.00 MHz ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

440 นำงสำว ศันสนีย์ สิงห์รอ สถำนีวิทยุ F.M. 90.00 MHz ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

441 นำย อนุชิต แก้วสนิท หจก.บ้ำนเฮำเรดิโอ ยโสธร ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

442 นำง สุจิตรำ บุญรุ่ง หจก.สุจิตรำเจพีมีเดีย ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

443 นำย ประเสริฐ จันทร์สว่ำง สถำนีวิทยุท้องถ่ินไทยหนองโก 102.75 mhz ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

444 คุณ กฤษฎำ พรมงำม หจก.ฝำงชนูเรดิโอ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

445 คุณ นิตยำ นำคอินทร์แจ้ง หจก.ยูสไมล์ เอนเตอร์เทนเม้นท์ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

446 คุณ ศรีทอง บุปผำสังข์ หจก.บุปผำเรดิโอ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน นิยำม (รำยละเอียดตำม ข้อ 3 ของร่ำง ประกำศฯ) ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

447 นำง จ ำลอง อินทนำม สถำนีวิทยุไอทีเรดิโอ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

448 นำย จำรึก อินทนำม สถำนีวิทยุไอทีเรดิโอ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

449 นำย สุนันท์ จันอ่อน หจก.ฮิตเวฟเรดิโอ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

450 นำย พิเนตร ศรีเพ็ง หจก.ทุ่งท่ำช้ำง เรดิโอ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

451 นำงสำว อมรรัตน์ ผลเพียร หจก.บูรพำ 106 ธุรกิจจันทบุรี ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

452 นำงสำว ฐิติมำ ติกขะปัญโญ หจก.แซด เรดิโอ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

453 นำงสำว เชำวน์ นุสติ หจก.ขลุงเรดิโอ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

454 นำย พิเนตร ศรีเพ็ง หจก.ทุ่งท่ำช้ำง เรดิโอ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

455 นำง สำวิตรี ย่ีสำคร หจก.วิภำ เคเบ้ิลทีวี 2003 ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

456 นำง นันทภัค ฝ่ำยบุตร สถำนีวิทยุหัวหิน เรดิโอ FM 94.25 Mhz ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

457 นำงสำว เปรมฤดี ทำระพันธ์ หจก.ท็อปทีมเรดิโอ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

458 นำย พจนธรรม สุภเร สถำนีวิทยุกรีนเรดิโอ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

459 นำย เกียรติศักด์ิ พหลภิญโญ สถำนีวิทยุคนเมืองเก่ำ FM 87.75 MHz ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

460 คุณ คนึง เปรมสมบัติ หจก.เปรมสมบัติ กรุ๊ป ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน นิยำม (รำยละเอียดตำม ข้อ 3 ของร่ำง ประกำศฯ) ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

461 นำย บุญมี ก่ิงเงิน หจก.เปรมสมบัติ กรุ๊ป ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

462 คุณ ชรินทร์ทิพย์ จิระประพัฒน์
กุล

หจก.เปรมสมบัติ กรุ๊ป ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

463 นำง ปำนิธศำ ตู้ทรัพย์ สถำนีวิทยุพัฒนำและส่งเสริมชุมชนมิตรภำพเรดิโอ FM 100.0 MHz ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

464 นำง สุพิน เอียกำรนำ ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

465 นำงสำว อชิรญำ แคว้นไธสง ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

466 คุณ ทวีเกียรติ ยำละ ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

467 นำย ธีรวุฒิ เหลำนอก ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

468 นำย พงศกร เอียกำรนำ ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

469 นำงสำว กนกวรรณ วรวงค์ ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

470 คุณ สุภำวดี เอียกำรนำ สถำนีวิทยุเรดิโอคนลูกทุ่ง FM 96 MHz ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

471 นำย ชัชวำลย์ เอียกำรนำ หจก.โปโลพุทไธสง ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

472 คุณ บุญส่ง กุไธสง สถำนีวิทยุเรดิโอคนลูกทุ่ง FM 96 MHz ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

473 นำย บุญย่ิง ธงจ่ำง สถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

474 นำย เสวย เรืองรอด สถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน นิยำม (รำยละเอียดตำม ข้อ 3 ของร่ำง ประกำศฯ) ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

475 นำง สวย ม่ันคง ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

476 นำย ลี ม่ันคง ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

477 นำง วัชรียำ พวงสมบัติ ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

478 นำง ศรีไพร พวงสมบัติ ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

479 นำง สบัย ผ่องพันธ์ ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

480 นำย สถำพร ประทุมมำ ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

481 นำย ยุทธนำ เจริญกำส ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

482 นำงสำว อำรีย์ เพง็น่วม ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

483 นำง ปรีนดำ แสงวิจิตร ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

484 นำง อุทัย จันทร์สำนเจ้ำ ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

485 นำง อ ำนวย เสืออย่ำง ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

486 นำงสำว เน้ียว หมีสิน ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

487 นำย อ ำนำจ ศรีอ ำพร ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

488 นำงสำว ทิน จันทร์สำนเจ้ำ ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน นิยำม (รำยละเอียดตำม ข้อ 3 ของร่ำง ประกำศฯ) ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

489 นำย ศิริ ประทุมมำ ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

490 นำย บุญเลิศ จันทร์ฤทธ์ิ ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

491 นำง นงค์รัก จันทร์ฤทธ์ ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

492 นำงสำว วำสนำ แก้วสุข ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

493 นำงสำว กมลทิพย์ แก้วสุข ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

494 นำง กรองทิพย์ หลวงปำกดี ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

495 นำงสำว ชรินรัตน์ หมีสิน ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

496 นำง วัชรียำ พวงสมบัติ ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

497 นำย ประพล เกียรติสุทธจิต ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

498 นำงสำว วันเตือน พิมพ์พำ ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

499 นำย วิทัต สำลี ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

500 นำงสำว ขนิษฐำ สำลี ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

501 นำงสำว สุภำพร กล่ินเกษร ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

502 นำงสำว ณัฏฐนิชำ สำลี ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน นิยำม (รำยละเอียดตำม ข้อ 3 ของร่ำง ประกำศฯ) ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

503 นำย ประทวน สำลี ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

504 นำงสำว ชนำกำนต์ ชรำค ำ ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

505 นำงสำว วิลัยลักษณ์ จันทร์ฤทธ์ิ ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

506 นำย ฉัตรชัย จันทร์ฤทธ์ิ ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

507 นำย สุทธ์ิพงษ์ พิมพ์พำ ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

508 นำย อเนก สุวพงษ์ ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

509 นำง ส ำอำง สุวพงษ์ ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

510 นำง ฉอ้อน บุญค ำศรี ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

511 นำย สมจิตร ทองค ำชู ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

512 นำงสำว สมสวย บุญค ำศรี ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

513 นำงสำว แสงเดือน จวนประเสริฐ ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

514 นำย สมเกียรติ อินทร์มณี ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

515 นำง บุญยวีร์ จรรยำพงศ์กิจ ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

516 นำย วรวรรณ จันทร์ฤทธ์ิ ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน นิยำม (รำยละเอียดตำม ข้อ 3 ของร่ำง ประกำศฯ) ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

517 นำง วัชรียำ พวงสมบัติ ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

518 นำง บุญมี จันทร์ฤทธ์ิ ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

519 นำง บุญมี ธูปบูชำ ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

520 นำย แหวน จันทร์ฤทธ์ิ ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

521 นำย ชยุต สมัครไทย หจก.ฮิตมีเดีย ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

522 นำงสำว กฤษภนดำ ญัตติณรงค์ บริษัทไทยเรดิโอ เอนเตอร์เทนเม้น จ ำกัด ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

523 นำย กิตติธัช ภูธนะโภคิน บริษัท ชุมชนเรดิโอ กรุ๊ป จ ำกัด ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

524 นำย พรเทพำ วงแหวน หจก.เน็กซ์ มีเดีย บรอดคำสติง ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

525 นำย พิสุทธ์ หวังซ่ือกุล บริษัท ส่ีคูณร้อย จ ำกัด ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

526 นำย ธนณัฏฐ์ ต้ังเซียววรกุล หจก. ทีอำร์ เน็ทเวิร์ค ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

527 นำย นิรันดร์ กิติรำช หจก. คนพอเพียงเรดิโอ FM 101.25 MHz ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

528 นำย จ ำรัส รัตนนำม สถำนีวิทยุนิวสเตช่ัน fm 95.50 ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

529 นำย ศรุต ดุจเพ็ญ สถำนีวิทยุสระโบรำณ เรดิโอ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

530 นำย บุญพงศ์ ทำแก้ว หจก.มวลชนคนแม่ริม ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน นิยำม (รำยละเอียดตำม ข้อ 3 ของร่ำง ประกำศฯ) ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

531 นำย สมชำย หอพำนิชย์ สถำนีวิทยุชุมชนคนกรุงเก่ำ 101.25 MHz อยุธยำ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

532 คุณ บัวบำล หมอป่ำ บริษัท แสนสุขวิช่ัน จ ำกัด ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

533 นำงสำว ยุพำพรรณ แสงค ำพระ หจก. ชมดำว เรดิโอเน็ตเวิร์ค ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

534 นำง พัชมน จันทร์แสง หจก.แสงอรุณทีมมีเดีย (ชอนไพรเรดิโอ) ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

535 คุณ กัมปนำท ไชยรัตน์ ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

536 คุณ กัลสิรีย์ จุนทวิเทศ ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

537 คุณ ดำรภำ ไชยรัตน์ ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

538 คุณ พรพิมล อ่อนน้อม ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

539 คุณ มนูญ ไชยรัตน ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

540 คุณ วิรำวรรณ ไชยรัตน ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

541 คุณ ส ำรวย เมฆำ ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

542 คุณ เฉลิมขวัญ ทวินันท์ ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

543 คุณ ชำตรี ไชยรัตน์ ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

544 คุณ นัฐถำประภำ สถำปนำชัย ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน นิยำม (รำยละเอียดตำม ข้อ 3 ของร่ำง ประกำศฯ) ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

545 นำง สกุลรัตน์ ถำนกำงสุ่ย ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

546 คุณ ประยูรจุนทวิเทศ ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

547 คุณ ประสพสุข โบรำณมูล ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

548 คุณ สมภัทธ์ วงเวียน ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

549 คุณ อนงค์ อินเอิม ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

550 คุณ ทัศลนีญำฎำ แสนค ำ ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

551 คุณ นิภำพร วงษ์ศรีเทพ ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

552 คุณ ปำณิศรำ จุนทวิเทศ สถำนีวิทยุไตรภูมิเรดิโอ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

553 นำย สุรศักด์ิ ไชยรัตน์ ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

554 คุณ ประเสิรฐ จุนทวิเทศ สถำนีวิทยุไตรภูมิเรดิโอ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

555 นำย สกุลชัยไชยรัตน์ ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

556 นำงสำว กวินทิพย์ พงษ์พรต ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

557 นำงสำว สิริญำภรณ์ ถำนกำงสุ่ย ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

558 นำง วริทนันท์ โลหิตเสถียร ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน นิยำม (รำยละเอียดตำม ข้อ 3 ของร่ำง ประกำศฯ) ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

559 นำงสำว กมลมำลย์ ไชยทิพย ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

560 นำย สนทยำ ทิจะยัง หจก.ทิจะยัง มีเดีย ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

561 นำย กวิน วะนำพรม สถำนีวิทยุคล่ืนกองทัพพิทักษ์ธรรม fm 103.50 ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

562 นำงสำว จิภรัฎฐ์ บุญนัก สถำนีวิทยุเวียงกุมกำม 97.0 MHz ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

563 นำงสำว ศิรินญภัฐ สิทธิจักร์ ทุ่งทองเรดิโอ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

564 คุณ โอภำส ปัญจสุร บริษัท แสนสุขวิช่ัน จ ำกัด ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

565 นำงสำว ภำคินี โตหยวก บริษัท แสนสุขวิช่ัน จ ำกัด ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

566 นำย ชูชำติ อุทัยชิต หจก. ศิลำออนเรดิโอ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

567 นำย เอก นฤชำติวรพันธ์ บริษัท เจ้ำพระยำลิสซ่ิง จ ำกัด ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

568 นำง พรธิภำ วิชัยดิษฐ บริษัท เอพลัส สุรำษฎร์ธำนี จ ำกัด (kiss fm 106.0 MHz) ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

569 ร้อยตรี อรัญชัย โบรำณรัตน์ สถำนีวิทยุกระจำยเสียง อรัญชัยเรดิโอ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

570 นำงสำว กุสุมำ ย่ีสุ่น สถำนีวิทยุกระจำยเสียงคนบำงบ่อ FM 101.25 MHz ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

571 นำย โยธิน อินรำช สถำนีวิทยุเสียงผ่ำนฟ้ำนรำธิวำส ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

572 คุณ เดชำ เจริญสุข สถำนีวิทยุกระจำยเสียงคนบำงบ่อ FM 101.25 MHz ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน นิยำม (รำยละเอียดตำม ข้อ 3 ของร่ำง ประกำศฯ) ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

573 คุณ กิติศักด์ิ แย้มชม สถำนีวิทยุ มังกรเรดิโอ FM 92.75 MHz ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

574 นำย ทองค ำ สมรุด สถำนีวิทยุ หินเหล็กไฟ เรดิโอ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

575 นำย ธนะพัฒน มธุรส บำงเสร่สัมพันธ์ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

576 นำง บังอร ชูติธวัช สถำนีวิทยุกระจำยเสียง ดีดีเรดิโอ คนส่ีค้ิว ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

577 นำงสำว สุกัลย์ วินรำช หจก.เลิสชัยเอ็นเตอร์เท้นเม้น จ ำกัด ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

578 นำงสำว ณัฎฐ์ณริน ติณณภัทรวรกุล สถำนีวิทยุสยำมเรดิโอ FM 102.25 MHz ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

579 คุณ จุฑำรัตน์ บุญเจริญ บริษัท มิวสิคบอกซ์ มีเดีย กรุ๊ป จ ำกัด ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

580 คุณ อำรักษ์ นิระปะกะ ชำวทุ่งเรดิโอ เน็ตเวิร์ก ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

581 นำย จิตรกร ทิพย์โชติ บริษัท รำกแก้ว สหพัฒนำ จ ำกัด ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

582 นำย พรชัย วุฒิพรหม บริษัท รำกแก้ว สหพัฒนำ จ ำกัด ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

583 นำย บุญเทียม กุหลำบ สถำนีวิทยุกระจำยเสียง ฅนสระบุรี 99.25 MHz ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

584 นำย อนันต์ เสือน้อย หจก.เซอร์วิส เรดิโอ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

585 นำง ชนำธิป คุ้มศรีไวย สถำนีวิทยุท้องถ่ินไทยอ ำเภอร่องค ำ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

586 คุณ เยำวณำ อำทิตยำธรรม บริษัท ดนตรีสีสัน จ ำกัด ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน นิยำม (รำยละเอียดตำม ข้อ 3 ของร่ำง ประกำศฯ) ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

587 คุณ กิติศักด์ิ แย้มชม สถำนีวิทยุเพ่ือนช่วยเพ่ือน FM 89.0 MHZ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

588 นำย ทศพร แก้วอินทร์ สถำนีวิทยุร่วมใจท่ำชนะ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

589 นำย เจษฎำ ยศสมบัติ หจก.โฟกัส มีเดีย กรุ๊ป ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

590 นำย อุดม ขจรพบ สถำนีวิทยุลูกทุ่งบ้ำนดอนเรดิโอ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

591 นำย ชำญวิทย์ ลำภเปรม สถำนีวิทยุกระจำยเสียงลุ่มน้ ำล ำตะคอง FM 100.00 MHz ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

592 นำงสำว วรรณประภำ สีหำสุข สถำนีวิทยุคนวังยำวเรดิโอ FM 101.25 MHz ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

593 คุณ พงษ์เพชร จรูญวัชรพันธ์ หจก. คอมพ์ คีย์ มีเดีย ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

594 นำย วิทวัส ขันติยุ สถำนีวิทยุนครวังยำงเรดิโอ 90.50 MHz ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

595 นำย เกรียงศักด์ิ นวลละออ หจก. เพำเวอร์เอฟเอ็ม เรดิโอ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

596 นำงสำว สุธิดำ กระโจมทอง สถำนีวิทยุสบำยเอฟเอ็ม ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

597 นำง นวลจันทร์ ศรีสุข สถำนีวิทยุ วทท. อ ำนำจเจริญ เอฟเอ็ม 102.50 MHz ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

598 นำย เดชพัตฒ์ สำรธิมำ สถำนีวิทยุสำมสี เรดิโอ 98.75 MHz ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

599 นำย คิติพงศ์ ศรีมงคล สถำนีวิทยุจ๊ีดเรดิโอ 92.75 ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

600 นำง ธิดำเนตร ทวีมำรัตน์ สถำนีวิทยุ ส่งเสริมพัฒนำอำชีพ จังหวัดอ ำนำจเจริญ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน นิยำม (รำยละเอียดตำม ข้อ 3 ของร่ำง ประกำศฯ) ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

601 นำย นิติพันธ์ ทวีมำรัตน์ สถำนีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จังหวัดอ ำนำจเจริญ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

602 นำย เพียร ละทำรุณ สถำนีวิทยุชุมชน ต ำบลนำผือ FM 90.50 ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

603 นำย คู่ บุญมำศ สถำนีวิทยุหลักเมือง 48 เรดิโอ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

604 นำย อภิชำติ แสงสว่ำง สถำนีวิทยุบ่ำเรดิโอ เอฟเอ็ม 90.75 ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

605 นำย สุทัย ส่ำศรี สถำนีวิทยุส่ำศรีโปรโมช่ัน ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

606 นำย เฉลิม พิมพำ สถำนีวิทยุคนบ้ำนดอน เอฟเอ็ม 97.25 ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

607 นำย คัมภีร์ ฉำยแสง สถำนีวิทยุเมืองอ ำนำจเจริญ เอฟเอ็ม 88.50 ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

608 นำย สมพร ศิลำบุตร สถำนีวิทยุ มะละกอเอฟเอ็ม 92.25 ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

609 นำย นรำศักด์ิ วำศ์จันทร์ สถำนีวิทยุแซบเรดิโอ 93.00 ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

610 นำย อดุลย์ สำยรัตน์ สถำนีวัฒนธรรมบันเทิง 101.75 ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

611 นำงสำว อมรรัตน์ ผลเพียร หจก.บูรพำ106 ธุรกิจจันทบุรี ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

612 นำงสำว เชำวน์ นุสติ หจก.ขลุงเรดิโอ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

613 นำย สุนันท์ จันอ่อน หจก.ฮิตเวฟเรดิโอ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

614 นำง จ ำเนียร วัฟซีน หจก.ลูกทุ่งไทย-อีสำน ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน นิยำม (รำยละเอียดตำม ข้อ 3 ของร่ำง ประกำศฯ) ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

615 นำงสำว กำญจนำ กำละภักดี หจก.ลูกทุ่งไทย-อีสำน ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

616 นำง สมนึก ศรีดี หจก.วิทยุบำงเสด็จ เรดิโอ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

617 นำย ปกเกล้ำ วรรณอุบล สถำนีวิทยุเพ่ือพระพุทธศำสนำ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

618 นำย สมพงษ์ บุญจง หจก.พงษ์นวรัตน์โปรโมช่ันแอนด์มีเดีย ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

619 นำย ซ้อน คงไสยภำคิน หจก. กรุงศรีมีเดีย ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

620 นำย สมคิด แก้วเรือนทอง หจก.หมอเอ๋99.75 เอฟเอ็ม ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

621 นำย อิทธิ เทียนเงิน หจก.คนรักสุขภำพ 98.50 เมกกะเฮิร์ต ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

622 นำง พรปวีณ์ เกตุเกษม หจก.ลูกทุ่งภูธร ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

623 นำงสำว บุณยรักษำ กำยำผำด บริษัท ออลเอฟเอ็ม เรดิโอ จ ำกัด ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

624 นำย ปฎิญยำ สร้อยสน สถำนีวิทยุ ออล เอฟ เอ็ม ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

625 นำงสำว บุณฑริก คนงำม หจก.ห้วยโป่ง แอนด์ เบำะแส เซอร์วิส เรดิโอ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

626 นำงสำว พล้ิม ศรีบ้ำนโนน หจก.ห้วยโป่ง แอนด์ เบำะแส เซอร์วิส เรดิโอ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

627 นำย ภำนุวัฒน์ ศรีตะลำ หจก.ไอยรำเรดิโอ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

628 นำย พจน์ จันทร์ฉำย หจก. แมงมัน เรดิโอ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน นิยำม (รำยละเอียดตำม ข้อ 3 ของร่ำง ประกำศฯ) ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

629 นำง สุมำลี เมธำภำวะกรกูล หจก. ที เอฟ เอ็ม โฆษณำ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

630 นำย วุฒิชัย เมธำภำวะกรกูล หจก. ที เอฟ เอ็ม โฆษณำ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

631 นำย สุนทร ศรีเดช หจก.ทิพย์สุนทร โปรโมช่ัน แอนด์ มีเดีย ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

632 ว่ำท่ีร้อยตรี ฮำซำละห์ อำลี สถำนีวิทยุ ฟ้ำใหม่ FM นครสวรรค์ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

633 นำย สุเทพ อ่องอร่ำม สถำนีวิทยุชุมชนเผยแผ่พระพุทธศำสนำ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

634 นำย ปิติพงศ์ สุจริตจันทร์ หจก.วลีรัตน์ เรดิโอ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

635 นำย อุปถัมป์ แก้วพวงค ำ หจก.วลีรัตน์ เรดิโอ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

636 นำง ธัณย์สิตำ พรนิมิตรพิบูล หจก.วลีรัตน์ เรดิโอ ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

637 นำง ส ำรำญ เพ็ชรรัตน์ หจก.วันเอฟเอ็ม ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

638 นำงสำว หน่ึงฤทัย เพ็ชรรัตน์ หจก.วันเอฟเอ็ม ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

639 นำงสำว สุมำพร หงส์สิริสกุล หจก. สโนว์โปรโมช่ัน ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

640 นำง วรรณี คมสำคร ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย ใช้ค ำวุ่นวำยมำกเร่ือง เช่น "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต"ซ่ึงค ำว่ำ "ผู้ขอรับใบอนุญำต" 
ควรจะใช้กับผู้ท่ีต้องกำรขอใบอนุญำต ไม่ใช่มำใช้กับผู้ท่ีจะ
เข้ำประมูล ดังน้ันนิยำมค ำน้ีควรระบุดังน้ี "ผู้เข้ำร่วมประมูล" 
หมำยควำมว่ำ "ผู้ท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำว่ำ ........ตำมประกำศน้ี "ตัดค ำว่ำ"ผู้ขอรับใบอนุญำต ออก

เน่ืองจำกกำรขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงตำม พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ในประเภทกิจกำรบริกำรทำงธุรกิจน้ัน ตำม พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี ฯ ก ำหนดวิธีกำรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ ส ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ด้วยวิธีกำรประมูล ดังน้ัน ผู้ท่ีประสงค์จะขอรับกำรอนุญำตประกอบกิจกำรฯ จะต้องเป็นผู้เข้ำร่วมกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี

641 ธนำธิป บุญทวี ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย
642 นำย ธวัช  ไชยวงค์ สมำคมวิชำชีพวิทยุ-โทรทัศน์ภำคประชำชนเชียงใหม่ ไม่เห็นด้วย
643 นำย สุริยะ เกตุทอง อำชีพอิสละ ไม่เห็นด้วย
644 ไพรัช ศัลกวิเศษ ไอ ที ซี เรคคอร์ด ไม่เห็นด้วย
645 ภูเสกข์ สำริยำ หจก.มิตรเจริญเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
646 สนธยำ อุปนันท์ หจก.คนไทยเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
647 ไชย พงศ์พัทธ์รุจ แซดเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
648 สุชำติ ยำมดี หจก.บ่ำวแหลมอินเตอร์ ไม่เห็นด้วย
649 สุชำติ ปู่มณี กลุ่มคน อัลอิสลำม ไม่เห็นด้วย
650 พงศกร ใจโต 93MassFM ไม่เห็นด้วย
651 ธนำกร วิบูลกิจ 93 Mass FM ไม่เห็นด้วย
652 พินิศจัย พรหมเทพ 93massfm ไม่เห็นด้วย



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน นิยำม (รำยละเอียดตำม ข้อ 3 ของร่ำง ประกำศฯ) ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

653 อภิญญำ  แก้วมณี หจก.ดับเบ้ิล กำย  มีเดีย ไม่เห็นด้วย
654 นิภำรัตน์ จ่ำชัยภูมิ ถ่ินไทยงำมเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
655 บุญมำ เสนีนวล คนหแกลอง ไม่เห็นด้วย
656 ชินวัฒน์  มีมำ หจก.เอ็ม พี มัลติมีเดียร์แอนด์เซอร์วิส ไม่เห็นด้วย

657 วัชรำ  เหิมขุนทด เรดิโอโมดิฟำย ไม่เห็นด้วย
658 นำย นำยวัชร์พิรภพ ศิริอมพรรณ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ๙๒.๒๕  ปำกช่อง สมำยเรดิโอ ไม่เห็นด้วย

659 นำย วัชรำ เหิมขุนทด หจก.เรดิโอโมดิฟำย ไม่เห็นด้วย
660 นำยณัฏฐ์ธนำกรณ์  ใจน่ำน ผู้ประกอบกิจกำรวิทยุธุรกิจ ไม่เห็นด้วย
661 ศุภลักษณ์ วรรณศรี - ไม่เห็นด้วย
662 นำยประมวล  บุญศรี สถำนีวิทยุหนองฮีเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
663 สำยันต์ ปวีณำภรณ์ หจก.วิจิตรศิลปปักธงชัย ไม่เห็นด้วย
664 สำยันต์ ปวีณำภรณ์ หจก.ปักธงชัย888 ไม่เห็นด้วย
665 นำงสำว ป่ินสุดำ ปรีแม้น ป่ิน ไม่เห็นด้วย
666 อัฑฒกร โกมลสุบิน บ.บี.พี.พี.เรดิโอ จ ำกัด ไม่เห็นด้วย
667 นำย ธนำยุทธ จันทร์สะฮำง FMคนศรีวัง ไม่เห็นด้วย
668 นำง กษิมำ จันทรจิตร หจก.เมโทร หำดใหญ่ เรดิโอ ไม่เห็นด้วย
669 นำย สถิตย์ จันทรจิตร หจก.บ้ำนควนเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
670 พรชัย เอ่ียมโสภณ สถำนีวิทยุระนองซิต้ีเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
671 นำงสำว ก่ิงดำว บ ำรุงชำติ หจก.นครกำหลงธุรกิจโฆษณำ ไม่เห็นด้วย
672 นำย จีระพันธ์ ริยะบุตร หจก.คนเมืองโย้ว ไม่เห็นด้วย
673 ศิริพล  สิทธิชัย ช่ำงภำพอิสระ เห็นด้วย
674 กฤษฎำ ลิมปพัทธ์ ประชำชนท่ัวไป เห็นด้วย
675 ศักด์ิชำย โพธิระ มูลนิธิสว่ำงเบญจธรรมสมุทรสงครำม เห็นด้วย

676 ประวิทย์ สุวรรณรัตน์ กสทช เห็นด้วย
677 นำยซำอุดี จุลเสวก ห้องช่ำงคอมฯ กสทช. เห็นด้วย
678 วิจิตร.นันวิไล - เห็นด้วย
679 น.ส รัตนำภรณ์ วงษ์ไกร รพ.พนมสำรคำม เห็นด้วย
680 นำง ภัสสร ภักสำปี ศกร. เห็นด้วย
681 นำง เพ็ญศรี จันทร์ภักดี กศน.ต ำบลบำงชนะ เห็นด้วย
682 นำย อรุณ ไทยใหม่ หจก.วิทยุทัองถ่ินไทยคนพ้ืนเมือง 101.75MHz เห็นด้วย

683 นำย เผชิโชค เสนำกำญจน์  ชุมชนชินเขต เขตหลักส่ี เห็นด้วย
684 นำย วำนิต ถุงเงิน บริษัท สันติภำพมีเดีย  จ ำกัด เห็นด้วย



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน
เม่ือ กสทช. เห็นควรให้มีกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีโดยวิธีกำรประมูล 

 (รำยละเอียดตำม ข้อ 4 ของร่ำง ประกำศฯ)
ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

1 ธนกร สุขใส ไทยพีบีเอส รำยช่ือคล่ืนควำมถ่ี FM ท่ีจะน ำมำประมูล 
คร้ังท่ี 1 จ ำนวน 14 คล่ืน คร้ังท่ี 2 จ ำนวน 60 คล่ืน
ดูรำยช่ือคล่ืนได้จำกท่ีไหน และจะเร่ิมประมูลเม่ือใด ครับ

จะมีกำรระบุไว้ในประกำศเชิญชวน ซ่ึงจะมีกำรเผยแพร่ประกำศเชิญชวน 
เม่ือร่ำงประกำศน้ี มีผลใช้บังคับ

2  patrawut ใบอนุญำตมีก ำหนด 7 ปี น้อยไปไหมครับ เม่ือเทียบกับตลำดกำรแข่งขันและกำร
ลงทุนของผู้ประกอบกำร

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำก มำตรำ 18 แห่งพระรำชบัญณัติกำรประกอบ
กิจกำรกระจำยเสียงและโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 ก ำหนดให้ใบอนุญำตประกอบกิจกำร
กระจำยเสียงให้มีอำยุไม่เกิน 7 ปี

3 นำย ธงศักด์ิ อริยะ หจก. ซีเค เรดิโอ มีเดีย ไม่เห็นด้วย เพรำะสถำนกำรณ์ไม่เอ้ืออ ำนวย เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำร
โทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. 
อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำร
อนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน 
กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ 
วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือ
ประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของ
ประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำง
เป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงใน
กิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึง
ควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน
เม่ือ กสทช. เห็นควรให้มีกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีโดยวิธีกำรประมูล 

 (รำยละเอียดตำม ข้อ 4 ของร่ำง ประกำศฯ)
ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

4 นำย กิตติพงษ์ สมควร ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ที.เอ.
เทเลคอม แอนด์ 
บรอดคำสท์

ไม่เห็นด้วย -เป็นประกำศท่ีเอำเปรียบผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพรำะเป็นกำรมัดมือชก
ผู้ท่ีเข้ำประมูล โดยไม่ได้แจ้งไม่ให้ทรำบรำยละเอียด เช่น ควำมถ่ีท่ีจะประมูล 
ก ำลังส่งท่ีจะประมูล ระบบท่ีจะประมูล
-กำรท่ีจะเปิดประมูลแต่ละคร้ัง กสทช. ใช้เกณฑ์อะไร และเหตุผล
อะไรมำก ำหนดว่ำจะต้องมีกำรประมูล โดยจะต้องยกเว้นกำรประมูลในพ้ืนท่ีท่ีมี
ควำมถ่ีเพียงพอต่อกำรใช้งำน เช่นบำงอ ำเภอ เช่น อ.เวียงแหง อ.อมก๋อย จ.
เชียงใหม่ หรือบำงจังหวัด เช่น จ.แม่ฮ่องสอน ขณะน้ีมีควำมถ่ีท่ีใช้งำนเพียง ไม่ถึง
 10 คล่ืน ซ่ึงยังเหลือใช้งำนอีกมำก ท้ังน้ีเป็นไปตำม พรบ.องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ 
ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1
- กสทช.ยังไม่แสดงให้เห็นว่ำ มีเกณฑ์อะไรมำก ำหนด จ ำนวนคล่ืน
ควำมถ่ีท่ีจะเข้ำประมูล รำคำข้ันต่ ำในกำรประมูล รำคำเร่ิมต้นในกำรประมูล
- กสทช.ยังไม่แสดงให้เห็นว่ำน ำเกณฑ์อะไรมำก ำหนดรำคำข้ันต่ ำของคล่ืนควำมถ่ี
ท่ีจะประมูลในแต่ละพ้ืนท่ี
-กสทช. ได้มีผลกำรศึกษำวิจัย หรือกำรอ้งอิงข้อมูลจำกแหล่งใด
มำประกอบกำรพิจำรณำสภำพของพ้ืนท่ี กับควำมต้องกำรกำร
ใช้คล่ืนควำมถ่ี ท้ังในด้ำนเศรษฐกิจและภูมิประเทศ ของแต่ละระดับ
ในกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี
-ผังควำมถ่ี ก ำลังส่ง มำตรฐำนทำงเทคนิค ท่ีจะประมูลในแต่ละพ้ืนท่ี กสทช. ยัง
ไม่น ำออกมำเผยแพร่แล้วจะให้แสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำงไร

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำร
ก ำหนดนโยบำยและออกประกำศ
หลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551มำตรำ 10 
(3)  ได้แบ่งใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยใช้คล่ืนควำมถ่ี ประเภท
ใบอนุญำตประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ไว้ 3 ระดับ ได้แก่ ระดับชำติ 
ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน ประกอบกับพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี
และก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม
 พ.ศ. 2553 มำตรำ 41 วรรคสอง ก ำหนดให้
กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับ
ภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับได้ และมำตรำ 42 
ก ำหนดให้กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำม
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด โดยค ำนึงถึงควำมสำมำรถใน
กำรเข้ำร่วมประมูลของผู้ประกอบกิจกำรท้ังรำยเล็กและรำยใหญ่ ท้ังน้ี รำยละเอียดท่ี
จ ำเป็นจะมีกำรระบุไว้ในประกำศเชิญชวน ซ่ึงจะมีกำรเผยแพร่ประกำศเชิญชวน เม่ือร่ำง
ประกำศน้ี มีผลใช้บังคับ



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน
เม่ือ กสทช. เห็นควรให้มีกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีโดยวิธีกำรประมูล 

 (รำยละเอียดตำม ข้อ 4 ของร่ำง ประกำศฯ)
ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

5 นำงสำว กำญจนำภรณ์ ศรีไสย นักจัดรำยกำรวิทยุ 
สถำนีวิทยุท้องถ่ินไทย
วิถีไทย FM 95.50 
MHz 
จังหวัดยะลำ

ไม่เห็นด้วย -เป็นประกำศท่ีเอำเปรียบผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพรำะเป็นกำรมัดมือชก
ผู้ท่ีเข้ำประมูล โดยไม่ได้แจ้งไม่ให้ทรำบรำยละเอียด เช่น ควำมถ่ีท่ีจะประมูล 
ก ำลังส่งท่ีจะประมูล ระบบท่ีจะประมูล
-กำรท่ีจะเปิดประมูลแต่ละคร้ัง กสทช. ใช้เกณฑ์อะไร และเหตุผล
อะไรมำก ำหนดว่ำจะต้องมีกำรประมูล โดยจะต้องยกเว้นกำรประมูลในพ้ืนท่ีท่ีมี
ควำมถ่ีเพียงพอต่อกำรใช้งำน เช่นบำงอ ำเภอ เช่น อ.เวียงแหง อ.อมก๋อย จ.
เชียงใหม่ หรือบำงจังหวัด เช่น จ.แม่ฮ่องสอน ขณะน้ีมีควำมถ่ีท่ีใช้งำนเพียง ไม่ถึง
 10 คล่ืน ซ่ึงยังเหลือใช้งำนอีกมำก ท้ังน้ีเป็นไปตำม พรบ.องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ 
ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1
- กสทช.ยังไม่แสดงให้เห็นว่ำ มีเกณฑ์อะไรมำก ำหนด จ ำนวนคล่ืน
ควำมถ่ีท่ีจะเข้ำประมูล รำคำข้ันต่ ำในกำรประมูล รำคำเร่ิมต้นในกำรประมูล
- กสทช.ยังไม่แสดงให้เห็นว่ำน ำเกณฑ์อะไรมำก ำหนดรำคำข้ันต่ ำของคล่ืนควำมถ่ี
ท่ีจะประมูลในแต่ละพ้ืนท่ี
-กสทช. ได้มีผลกำรศึกษำวิจัย หรือกำรอ้งอิงข้อมูลจำกแหล่งใด
มำประกอบกำรพิจำรณำสภำพของพ้ืนท่ี กับควำมต้องกำรกำร
ใช้คล่ืนควำมถ่ี ท้ังในด้ำนเศรษฐกิจและภูมิประเทศ ของแต่ละระดับ
ในกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี
-ผังควำมถ่ี ก ำลังส่ง มำตรฐำนทำงเทคนิค ท่ีจะประมูลในแต่ละพ้ืนท่ี กสทช. ยัง
ไม่น ำออกมำเผยแพร่แล้วจะให้แสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำงไร

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำร
ก ำหนดนโยบำยและออกประกำศ
หลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551มำตรำ 10 
(3)  ได้แบ่งใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยใช้คล่ืนควำมถ่ี ประเภท
ใบอนุญำตประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ไว้ 3 ระดับ ได้แก่ ระดับชำติ 
ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน ประกอบกับพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี
และก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม
 พ.ศ. 2553 มำตรำ 41 วรรคสอง ก ำหนดให้
กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับ
ภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับได้ และมำตรำ 42 
ก ำหนดให้กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำม
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด โดยค ำนึงถึงควำมสำมำรถใน
กำรเข้ำร่วมประมูลของผู้ประกอบกิจกำรท้ังรำยเล็กและรำยใหญ่ ท้ังน้ี รำยละเอียดท่ี
จ ำเป็นจะมีกำรระบุไว้ในประกำศเชิญชวน ซ่ึงจะมีกำรเผยแพร่ประกำศเชิญชวน เม่ือร่ำง
ประกำศน้ี มีผลใช้บังคับ



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน
เม่ือ กสทช. เห็นควรให้มีกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีโดยวิธีกำรประมูล 

 (รำยละเอียดตำม ข้อ 4 ของร่ำง ประกำศฯ)
ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

6 เกษร พรหมแก้ว นักจัดรำยกำรวิทยุ  สถำนีวิทยุท้องถ่ินไทย วิถีไทย FM 95.50 MHz  จังหวัดยะลำไม่เห็นด้วย -เป็นประกำศท่ีเอำเปรียบผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพรำะเป็นกำรมัดมือชก
ผู้ท่ีเข้ำประมูล โดยไม่ได้แจ้งไม่ให้ทรำบรำยละเอียด เช่น ควำมถ่ีท่ีจะประมูล 
ก ำลังส่งท่ีจะประมูล ระบบท่ีจะประมูล
-กำรท่ีจะเปิดประมูลแต่ละคร้ัง กสทช. ใช้เกณฑ์อะไร และเหตุผล
อะไรมำก ำหนดว่ำจะต้องมีกำรประมูล โดยจะต้องยกเว้นกำรประมูลในพ้ืนท่ีท่ีมี
ควำมถ่ีเพียงพอต่อกำรใช้งำน เช่นบำงอ ำเภอ เช่น อ.เวียงแหง อ.อมก๋อย จ.
เชียงใหม่ หรือบำงจังหวัด เช่น จ.แม่ฮ่องสอน ขณะน้ีมีควำมถ่ีท่ีใช้งำนเพียง ไม่ถึง
 10 คล่ืน ซ่ึงยังเหลือใช้งำนอีกมำก ท้ังน้ีเป็นไปตำม พรบ.องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ 
ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1
- กสทช.ยังไม่แสดงให้เห็นว่ำ มีเกณฑ์อะไรมำก ำหนด จ ำนวนคล่ืน
ควำมถ่ีท่ีจะเข้ำประมูล รำคำข้ันต่ ำในกำรประมูล รำคำเร่ิมต้นในกำรประมูล
- กสทช.ยังไม่แสดงให้เห็นว่ำน ำเกณฑ์อะไรมำก ำหนดรำคำข้ันต่ ำของคล่ืนควำมถ่ี
ท่ีจะประมูลในแต่ละพ้ืนท่ี
-กสทช. ได้มีผลกำรศึกษำวิจัย หรือกำรอ้งอิงข้อมูลจำกแหล่งใด
มำประกอบกำรพิจำรณำสภำพของพ้ืนท่ี กับควำมต้องกำรกำร
ใช้คล่ืนควำมถ่ี ท้ังในด้ำนเศรษฐกิจและภูมิประเทศ ของแต่ละระดับ
ในกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี
-ผังควำมถ่ี ก ำลังส่ง มำตรฐำนทำงเทคนิค ท่ีจะประมูลในแต่ละพ้ืนท่ี กสทช. ยัง
ไม่น ำออกมำเผยแพร่แล้วจะให้แสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำงไร

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำร
ก ำหนดนโยบำยและออกประกำศ
หลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551มำตรำ 10 
(3)  ได้แบ่งใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยใช้คล่ืนควำมถ่ี ประเภท
ใบอนุญำตประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ไว้ 3 ระดับ ได้แก่ ระดับชำติ 
ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน ประกอบกับพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี
และก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม
 พ.ศ. 2553 มำตรำ 41 วรรคสอง ก ำหนดให้
กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับ
ภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับได้ และมำตรำ 42 
ก ำหนดให้กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำม
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด โดยค ำนึงถึงควำมสำมำรถใน
กำรเข้ำร่วมประมูลของผู้ประกอบกิจกำรท้ังรำยเล็กและรำยใหญ่ ท้ังน้ี รำยละเอียดท่ี
จ ำเป็นจะมีกำรระบุไว้ในประกำศเชิญชวน ซ่ึงจะมีกำรเผยแพร่ประกำศเชิญชวน เม่ือร่ำง
ประกำศน้ี มีผลใช้บังคับ



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน
เม่ือ กสทช. เห็นควรให้มีกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีโดยวิธีกำรประมูล 

 (รำยละเอียดตำม ข้อ 4 ของร่ำง ประกำศฯ)
ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

7 นำย ทองอินทร์ สมควร ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 
ที.เอ.เทเลคอม แอนด์
 บรอดคำสท์

ไม่เห็นด้วย -เป็นประกำศท่ีเอำเปรียบผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพรำะเป็นกำรมัดมือชก
ผู้ท่ีเข้ำประมูล โดยไม่ได้แจ้งไม่ให้ทรำบรำยละเอียด เช่น ควำมถ่ีท่ีจะประมูล 
ก ำลังส่งท่ีจะประมูล ระบบท่ีจะประมูล
-กำรท่ีจะเปิดประมูลแต่ละคร้ัง กสทช. ใช้เกณฑ์อะไร และเหตุผล
อะไรมำก ำหนดว่ำจะต้องมีกำรประมูล โดยจะต้องยกเว้นกำรประมูลในพ้ืนท่ีท่ีมี
ควำมถ่ีเพียงพอต่อกำรใช้งำน เช่นบำงอ ำเภอ เช่น อ.เวียงแหง อ.อมก๋อย จ.
เชียงใหม่ หรือบำงจังหวัด เช่น จ.แม่ฮ่องสอน ขณะน้ีมีควำมถ่ีท่ีใช้งำนเพียง ไม่ถึง
 10 คล่ืน ซ่ึงยังเหลือใช้งำนอีกมำก ท้ังน้ีเป็นไปตำม พรบ.องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ 
ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1
- กสทช.ยังไม่แสดงให้เห็นว่ำ มีเกณฑ์อะไรมำก ำหนด จ ำนวนคล่ืน
ควำมถ่ีท่ีจะเข้ำประมูล รำคำข้ันต่ ำในกำรประมูล รำคำเร่ิมต้นในกำรประมูล
- กสทช.ยังไม่แสดงให้เห็นว่ำน ำเกณฑ์อะไรมำก ำหนดรำคำข้ันต่ ำของคล่ืนควำมถ่ี
ท่ีจะประมูลในแต่ละพ้ืนท่ี
-กสทช. ได้มีผลกำรศึกษำวิจัย หรือกำรอ้งอิงข้อมูลจำกแหล่งใด
มำประกอบกำรพิจำรณำสภำพของพ้ืนท่ี กับควำมต้องกำรกำร
ใช้คล่ืนควำมถ่ี ท้ังในด้ำนเศรษฐกิจและภูมิประเทศ ของแต่ละระดับ
ในกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี
-ผังควำมถ่ี ก ำลังส่ง มำตรฐำนทำงเทคนิค ท่ีจะประมูลในแต่ละพ้ืนท่ี กสทช. ยัง
ไม่น ำออกมำเผยแพร่แล้วจะให้แสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำงไร

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำร
ก ำหนดนโยบำยและออกประกำศ
หลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551มำตรำ 10 
(3)  ได้แบ่งใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยใช้คล่ืนควำมถ่ี ประเภท
ใบอนุญำตประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ไว้ 3 ระดับ ได้แก่ ระดับชำติ 
ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน ประกอบกับพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี
และก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม
 พ.ศ. 2553 มำตรำ 41 วรรคสอง ก ำหนดให้
กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับ
ภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับได้ และมำตรำ 42 
ก ำหนดให้กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำม
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด โดยค ำนึงถึงควำมสำมำรถใน
กำรเข้ำร่วมประมูลของผู้ประกอบกิจกำรท้ังรำยเล็กและรำยใหญ่ ท้ังน้ี รำยละเอียดท่ี
จ ำเป็นจะมีกำรระบุไว้ในประกำศเชิญชวน ซ่ึงจะมีกำรเผยแพร่ประกำศเชิญชวน เม่ือร่ำง
ประกำศน้ี มีผลใช้บังคับ



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน
เม่ือ กสทช. เห็นควรให้มีกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีโดยวิธีกำรประมูล 

 (รำยละเอียดตำม ข้อ 4 ของร่ำง ประกำศฯ)
ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

8 นำย เดชชนะ สุริยวรรณ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด  วิทยุคนอมก๋อยไม่เห็นด้วย -เป็นประกำศท่ีเอำเปรียบผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพรำะเป็นกำรมัดมือชก
ผู้ท่ีเข้ำประมูล โดยไม่ได้แจ้งไม่ให้ทรำบรำยละเอียด เช่น ควำมถ่ีท่ีจะประมูล 
ก ำลังส่งท่ีจะประมูล ระบบท่ีจะประมูล
-กำรท่ีจะเปิดประมูลแต่ละคร้ัง กสทช. ใช้เกณฑ์อะไร และเหตุผล
อะไรมำก ำหนดว่ำจะต้องมีกำรประมูล โดยจะต้องยกเว้นกำรประมูลในพ้ืนท่ีท่ีมี
ควำมถ่ีเพียงพอต่อกำรใช้งำน เช่นบำงอ ำเภอ เช่น อ.เวียงแหง อ.อมก๋อย จ.
เชียงใหม่ หรือบำงจังหวัด เช่น จ.แม่ฮ่องสอน ขณะน้ีมีควำมถ่ีท่ีใช้งำนเพียง ไม่ถึง
 10 คล่ืน ซ่ึงยังเหลือใช้งำนอีกมำก ท้ังน้ีเป็นไปตำม พรบ.องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ 
ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1
- กสทช.ยังไม่แสดงให้เห็นว่ำ มีเกณฑ์อะไรมำก ำหนด จ ำนวนคล่ืน
ควำมถ่ีท่ีจะเข้ำประมูล รำคำข้ันต่ ำในกำรประมูล รำคำเร่ิมต้นในกำรประมูล
- กสทช.ยังไม่แสดงให้เห็นว่ำน ำเกณฑ์อะไรมำก ำหนดรำคำข้ันต่ ำของคล่ืนควำมถ่ี
ท่ีจะประมูลในแต่ละพ้ืนท่ี
-กสทช. ได้มีผลกำรศึกษำวิจัย หรือกำรอ้งอิงข้อมูลจำกแหล่งใด
มำประกอบกำรพิจำรณำสภำพของพ้ืนท่ี กับควำมต้องกำรกำร
ใช้คล่ืนควำมถ่ี ท้ังในด้ำนเศรษฐกิจและภูมิประเทศ ของแต่ละระดับ
ในกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี
-ผังควำมถ่ี ก ำลังส่ง มำตรฐำนทำงเทคนิค ท่ีจะประมูลในแต่ละพ้ืนท่ี กสทช. ยัง
ไม่น ำออกมำเผยแพร่แล้วจะให้แสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำงไร

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำร
ก ำหนดนโยบำยและออกประกำศ
หลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551มำตรำ 10 
(3)  ได้แบ่งใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยใช้คล่ืนควำมถ่ี ประเภท
ใบอนุญำตประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ไว้ 3 ระดับ ได้แก่ ระดับชำติ 
ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน ประกอบกับพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี
และก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม
 พ.ศ. 2553 มำตรำ 41 วรรคสอง ก ำหนดให้
กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับ
ภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับได้ และมำตรำ 42 
ก ำหนดให้กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำม
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด โดยค ำนึงถึงควำมสำมำรถใน
กำรเข้ำร่วมประมูลของผู้ประกอบกิจกำรท้ังรำยเล็กและรำยใหญ่ ท้ังน้ี รำยละเอียดท่ี
จ ำเป็นจะมีกำรระบุไว้ในประกำศเชิญชวน ซ่ึงจะมีกำรเผยแพร่ประกำศเชิญชวน เม่ือร่ำง
ประกำศน้ี มีผลใช้บังคับ



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน
เม่ือ กสทช. เห็นควรให้มีกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีโดยวิธีกำรประมูล 

 (รำยละเอียดตำม ข้อ 4 ของร่ำง ประกำศฯ)
ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

9 นำงสำว อนัญญำ ปันศิริ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 
ที.เอ.เทเลคอม แอนด์ 
บรอดคำสท์

ไม่เห็นด้วย -เป็นประกำศท่ีเอำเปรียบผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพรำะเป็นกำรมัดมือชก
ผู้ท่ีเข้ำประมูล โดยไม่ได้แจ้งไม่ให้ทรำบรำยละเอียด เช่น ควำมถ่ีท่ีจะประมูล 
ก ำลังส่งท่ีจะประมูล ระบบท่ีจะประมูล
-กำรท่ีจะเปิดประมูลแต่ละคร้ัง กสทช. ใช้เกณฑ์อะไร และเหตุผล
อะไรมำก ำหนดว่ำจะต้องมีกำรประมูล โดยจะต้องยกเว้นกำรประมูลในพ้ืนท่ีท่ีมี
ควำมถ่ีเพียงพอต่อกำรใช้งำน เช่นบำงอ ำเภอ เช่น อ.เวียงแหง อ.อมก๋อย จ.
เชียงใหม่ หรือบำงจังหวัด เช่น จ.แม่ฮ่องสอน ขณะน้ีมีควำมถ่ีท่ีใช้งำนเพียง ไม่ถึง
 10 คล่ืน ซ่ึงยังเหลือใช้งำนอีกมำก ท้ังน้ีเป็นไปตำม พรบ.องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ 
ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1
- กสทช.ยังไม่แสดงให้เห็นว่ำ มีเกณฑ์อะไรมำก ำหนด จ ำนวนคล่ืน
ควำมถ่ีท่ีจะเข้ำประมูล รำคำข้ันต่ ำในกำรประมูล รำคำเร่ิมต้นในกำรประมูล
- กสทช.ยังไม่แสดงให้เห็นว่ำน ำเกณฑ์อะไรมำก ำหนดรำคำข้ันต่ ำของคล่ืนควำมถ่ี
ท่ีจะประมูลในแต่ละพ้ืนท่ี
-กสทช. ได้มีผลกำรศึกษำวิจัย หรือกำรอ้งอิงข้อมูลจำกแหล่งใด
มำประกอบกำรพิจำรณำสภำพของพ้ืนท่ี กับควำมต้องกำรกำร
ใช้คล่ืนควำมถ่ี ท้ังในด้ำนเศรษฐกิจและภูมิประเทศ ของแต่ละระดับ
ในกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี
-ผังควำมถ่ี ก ำลังส่ง มำตรฐำนทำงเทคนิค ท่ีจะประมูลในแต่ละพ้ืนท่ี กสทช. ยัง
ไม่น ำออกมำเผยแพร่แล้วจะให้แสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำงไร

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำร
ก ำหนดนโยบำยและออกประกำศ
หลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551มำตรำ 10 
(3)  ได้แบ่งใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยใช้คล่ืนควำมถ่ี ประเภท
ใบอนุญำตประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ไว้ 3 ระดับ ได้แก่ ระดับชำติ 
ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน ประกอบกับพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี
และก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม
 พ.ศ. 2553 มำตรำ 41 วรรคสอง ก ำหนดให้
กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับ
ภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับได้ และมำตรำ 42 
ก ำหนดให้กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำม
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด โดยค ำนึงถึงควำมสำมำรถใน
กำรเข้ำร่วมประมูลของผู้ประกอบกิจกำรท้ังรำยเล็กและรำยใหญ่ ท้ังน้ี รำยละเอียดท่ี
จ ำเป็นจะมีกำรระบุไว้ในประกำศเชิญชวน ซ่ึงจะมีกำรเผยแพร่ประกำศเชิญชวน เม่ือร่ำง
ประกำศน้ี มีผลใช้บังคับ



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน
เม่ือ กสทช. เห็นควรให้มีกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีโดยวิธีกำรประมูล 

 (รำยละเอียดตำม ข้อ 4 ของร่ำง ประกำศฯ)
ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

10 นำง บัวเขียว สมควร ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 
ที.เอ.เทเลคอม แอนด์ 
บรอดคำสท์

ไม่เห็นด้วย -เป็นประกำศท่ีเอำเปรียบผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพรำะเป็นกำรมัดมือชก
ผู้ท่ีเข้ำประมูล โดยไม่ได้แจ้งไม่ให้ทรำบรำยละเอียด เช่น ควำมถ่ีท่ีจะประมูล 
ก ำลังส่งท่ีจะประมูล ระบบท่ีจะประมูล
-กำรท่ีจะเปิดประมูลแต่ละคร้ัง กสทช. ใช้เกณฑ์อะไร และเหตุผล
อะไรมำก ำหนดว่ำจะต้องมีกำรประมูล โดยจะต้องยกเว้นกำรประมูลในพ้ืนท่ีท่ีมี
ควำมถ่ีเพียงพอต่อกำรใช้งำน เช่นบำงอ ำเภอ เช่น อ.เวียงแหง อ.อมก๋อย จ.
เชียงใหม่ หรือบำงจังหวัด เช่น จ.แม่ฮ่องสอน ขณะน้ีมีควำมถ่ีท่ีใช้งำนเพียง ไม่ถึง
 10 คล่ืน ซ่ึงยังเหลือใช้งำนอีกมำก ท้ังน้ีเป็นไปตำม พรบ.องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ 
ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1
- กสทช.ยังไม่แสดงให้เห็นว่ำ มีเกณฑ์อะไรมำก ำหนด จ ำนวนคล่ืน
ควำมถ่ีท่ีจะเข้ำประมูล รำคำข้ันต่ ำในกำรประมูล รำคำเร่ิมต้นในกำรประมูล
- กสทช.ยังไม่แสดงให้เห็นว่ำน ำเกณฑ์อะไรมำก ำหนดรำคำข้ันต่ ำของคล่ืนควำมถ่ี
ท่ีจะประมูลในแต่ละพ้ืนท่ี
-กสทช. ได้มีผลกำรศึกษำวิจัย หรือกำรอ้งอิงข้อมูลจำกแหล่งใด
มำประกอบกำรพิจำรณำสภำพของพ้ืนท่ี กับควำมต้องกำรกำร
ใช้คล่ืนควำมถ่ี ท้ังในด้ำนเศรษฐกิจและภูมิประเทศ ของแต่ละระดับ
ในกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี
-ผังควำมถ่ี ก ำลังส่ง มำตรฐำนทำงเทคนิค ท่ีจะประมูลในแต่ละพ้ืนท่ี กสทช. ยัง
ไม่น ำออกมำเผยแพร่แล้วจะให้แสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำงไร

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำร
ก ำหนดนโยบำยและออกประกำศ
หลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551มำตรำ 10 
(3)  ได้แบ่งใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยใช้คล่ืนควำมถ่ี ประเภท
ใบอนุญำตประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ไว้ 3 ระดับ ได้แก่ ระดับชำติ 
ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน ประกอบกับพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี
และก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม
 พ.ศ. 2553 มำตรำ 41 วรรคสอง ก ำหนดให้
กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับ
ภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับได้ และมำตรำ 42 
ก ำหนดให้กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำม
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด โดยค ำนึงถึงควำมสำมำรถใน
กำรเข้ำร่วมประมูลของผู้ประกอบกิจกำรท้ังรำยเล็กและรำยใหญ่ ท้ังน้ี รำยละเอียดท่ี
จ ำเป็นจะมีกำรระบุไว้ในประกำศเชิญชวน ซ่ึงจะมีกำรเผยแพร่ประกำศเชิญชวน เม่ือร่ำง
ประกำศน้ี มีผลใช้บังคับ



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน
เม่ือ กสทช. เห็นควรให้มีกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีโดยวิธีกำรประมูล 

 (รำยละเอียดตำม ข้อ 4 ของร่ำง ประกำศฯ)
ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

11 นำง พรพรรณ สุริยวรรณ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด  วิทยุคนอมก๋อยไม่เห็นด้วย -เป็นประกำศท่ีเอำเปรียบผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพรำะเป็นกำรมัดมือชก
ผู้ท่ีเข้ำประมูล โดยไม่ได้แจ้งไม่ให้ทรำบรำยละเอียด เช่น ควำมถ่ีท่ีจะประมูล 
ก ำลังส่งท่ีจะประมูล ระบบท่ีจะประมูล
-กำรท่ีจะเปิดประมูลแต่ละคร้ัง กสทช. ใช้เกณฑ์อะไร และเหตุผล
อะไรมำก ำหนดว่ำจะต้องมีกำรประมูล โดยจะต้องยกเว้นกำรประมูลในพ้ืนท่ีท่ีมี
ควำมถ่ีเพียงพอต่อกำรใช้งำน เช่นบำงอ ำเภอ เช่น อ.เวียงแหง อ.อมก๋อย จ.
เชียงใหม่ หรือบำงจังหวัด เช่น จ.แม่ฮ่องสอน ขณะน้ีมีควำมถ่ีท่ีใช้งำนเพียง ไม่ถึง
 10 คล่ืน ซ่ึงยังเหลือใช้งำนอีกมำก ท้ังน้ีเป็นไปตำม พรบ.องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ 
ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1
- กสทช.ยังไม่แสดงให้เห็นว่ำ มีเกณฑ์อะไรมำก ำหนด จ ำนวนคล่ืน
ควำมถ่ีท่ีจะเข้ำประมูล รำคำข้ันต่ ำในกำรประมูล รำคำเร่ิมต้นในกำรประมูล
- กสทช.ยังไม่แสดงให้เห็นว่ำน ำเกณฑ์อะไรมำก ำหนดรำคำข้ันต่ ำของคล่ืนควำมถ่ี
ท่ีจะประมูลในแต่ละพ้ืนท่ี
-กสทช. ได้มีผลกำรศึกษำวิจัย หรือกำรอ้งอิงข้อมูลจำกแหล่งใด
มำประกอบกำรพิจำรณำสภำพของพ้ืนท่ี กับควำมต้องกำรกำร
ใช้คล่ืนควำมถ่ี ท้ังในด้ำนเศรษฐกิจและภูมิประเทศ ของแต่ละระดับ
ในกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี
-ผังควำมถ่ี ก ำลังส่ง มำตรฐำนทำงเทคนิค ท่ีจะประมูลในแต่ละพ้ืนท่ี กสทช. ยัง
ไม่น ำออกมำเผยแพร่แล้วจะให้แสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำงไร

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำร
ก ำหนดนโยบำยและออกประกำศ
หลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551มำตรำ 10 
(3)  ได้แบ่งใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยใช้คล่ืนควำมถ่ี ประเภท
ใบอนุญำตประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ไว้ 3 ระดับ ได้แก่ ระดับชำติ 
ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน ประกอบกับพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี
และก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม
 พ.ศ. 2553 มำตรำ 41 วรรคสอง ก ำหนดให้
กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับ
ภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับได้ และมำตรำ 42 
ก ำหนดให้กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำม
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด โดยค ำนึงถึงควำมสำมำรถใน
กำรเข้ำร่วมประมูลของผู้ประกอบกิจกำรท้ังรำยเล็กและรำยใหญ่ ท้ังน้ี รำยละเอียดท่ี
จ ำเป็นจะมีกำรระบุไว้ในประกำศเชิญชวน ซ่ึงจะมีกำรเผยแพร่ประกำศเชิญชวน เม่ือร่ำง
ประกำศน้ี มีผลใช้บังคับ



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน
เม่ือ กสทช. เห็นควรให้มีกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีโดยวิธีกำรประมูล 

 (รำยละเอียดตำม ข้อ 4 ของร่ำง ประกำศฯ)
ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

12 นำงสำว สุพิชชำ อุทำโย สหกรณ์กำรเกษตร
สันป่ำตอง จ ำกัด

ไม่เห็นด้วย -เป็นประกำศท่ีเอำเปรียบผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพรำะเป็นกำรมัดมือชก
ผู้ท่ีเข้ำประมูล โดยไม่ได้แจ้งไม่ให้ทรำบรำยละเอียด เช่น ควำมถ่ีท่ีจะประมูล 
ก ำลังส่งท่ีจะประมูล ระบบท่ีจะประมูล
-กำรท่ีจะเปิดประมูลแต่ละคร้ัง กสทช. ใช้เกณฑ์อะไร และเหตุผล
อะไรมำก ำหนดว่ำจะต้องมีกำรประมูล โดยจะต้องยกเว้นกำรประมูลในพ้ืนท่ีท่ีมี
ควำมถ่ีเพียงพอต่อกำรใช้งำน เช่นบำงอ ำเภอ เช่น อ.เวียงแหง อ.อมก๋อย จ.
เชียงใหม่ หรือบำงจังหวัด เช่น จ.แม่ฮ่องสอน ขณะน้ีมีควำมถ่ีท่ีใช้งำนเพียง ไม่ถึง
 10 คล่ืน ซ่ึงยังเหลือใช้งำนอีกมำก ท้ังน้ีเป็นไปตำม พรบ.องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ 
ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1
- กสทช.ยังไม่แสดงให้เห็นว่ำ มีเกณฑ์อะไรมำก ำหนด จ ำนวนคล่ืน
ควำมถ่ีท่ีจะเข้ำประมูล รำคำข้ันต่ ำในกำรประมูล รำคำเร่ิมต้นในกำรประมูล
- กสทช.ยังไม่แสดงให้เห็นว่ำน ำเกณฑ์อะไรมำก ำหนดรำคำข้ันต่ ำของคล่ืนควำมถ่ี
ท่ีจะประมูลในแต่ละพ้ืนท่ี
-กสทช. ได้มีผลกำรศึกษำวิจัย หรือกำรอ้งอิงข้อมูลจำกแหล่งใด
มำประกอบกำรพิจำรณำสภำพของพ้ืนท่ี กับควำมต้องกำรกำร
ใช้คล่ืนควำมถ่ี ท้ังในด้ำนเศรษฐกิจและภูมิประเทศ ของแต่ละระดับ
ในกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี
-ผังควำมถ่ี ก ำลังส่ง มำตรฐำนทำงเทคนิค ท่ีจะประมูลในแต่ละพ้ืนท่ี กสทช. ยัง
ไม่น ำออกมำเผยแพร่แล้วจะให้แสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำงไร

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำร
ก ำหนดนโยบำยและออกประกำศ
หลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551มำตรำ 10 
(3)  ได้แบ่งใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยใช้คล่ืนควำมถ่ี ประเภท
ใบอนุญำตประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ไว้ 3 ระดับ ได้แก่ ระดับชำติ 
ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน ประกอบกับพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี
และก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม
 พ.ศ. 2553 มำตรำ 41 วรรคสอง ก ำหนดให้
กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับ
ภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับได้ และมำตรำ 42 
ก ำหนดให้กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำม
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด โดยค ำนึงถึงควำมสำมำรถใน
กำรเข้ำร่วมประมูลของผู้ประกอบกิจกำรท้ังรำยเล็กและรำยใหญ่ ท้ังน้ี รำยละเอียดท่ี
จ ำเป็นจะมีกำรระบุไว้ในประกำศเชิญชวน ซ่ึงจะมีกำรเผยแพร่ประกำศเชิญชวน เม่ือร่ำง
ประกำศน้ี มีผลใช้บังคับ



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน
เม่ือ กสทช. เห็นควรให้มีกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีโดยวิธีกำรประมูล 

 (รำยละเอียดตำม ข้อ 4 ของร่ำง ประกำศฯ)
ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

13 นำง นันทภัค ฝ่ำยบุตร สถำนีวิทยุฟ้ำใสเรดิโอ  fm 90.00 MHzไม่เห็นด้วย -เป็นประกำศท่ีเอำเปรียบผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพรำะเป็นกำรมัดมือชก
ผู้ท่ีเข้ำประมูล โดยไม่ได้แจ้งไม่ให้ทรำบรำยละเอียด เช่น ควำมถ่ีท่ีจะประมูล 
ก ำลังส่งท่ีจะประมูล ระบบท่ีจะประมูล
-กำรท่ีจะเปิดประมูลแต่ละคร้ัง กสทช. ใช้เกณฑ์อะไร และเหตุผล
อะไรมำก ำหนดว่ำจะต้องมีกำรประมูล โดยจะต้องยกเว้นกำรประมูลในพ้ืนท่ีท่ีมี
ควำมถ่ีเพียงพอต่อกำรใช้งำน เช่นบำงอ ำเภอ เช่น อ.เวียงแหง อ.อมก๋อย จ.
เชียงใหม่ หรือบำงจังหวัด เช่น จ.แม่ฮ่องสอน ขณะน้ีมีควำมถ่ีท่ีใช้งำนเพียง ไม่ถึง
 10 คล่ืน ซ่ึงยังเหลือใช้งำนอีกมำก ท้ังน้ีเป็นไปตำม พรบ.องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ 
ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1
- กสทช.ยังไม่แสดงให้เห็นว่ำ มีเกณฑ์อะไรมำก ำหนด จ ำนวนคล่ืน
ควำมถ่ีท่ีจะเข้ำประมูล รำคำข้ันต่ ำในกำรประมูล รำคำเร่ิมต้นในกำรประมูล
- กสทช.ยังไม่แสดงให้เห็นว่ำน ำเกณฑ์อะไรมำก ำหนดรำคำข้ันต่ ำของคล่ืนควำมถ่ี
ท่ีจะประมูลในแต่ละพ้ืนท่ี
-กสทช. ได้มีผลกำรศึกษำวิจัย หรือกำรอ้งอิงข้อมูลจำกแหล่งใด
มำประกอบกำรพิจำรณำสภำพของพ้ืนท่ี กับควำมต้องกำรกำร
ใช้คล่ืนควำมถ่ี ท้ังในด้ำนเศรษฐกิจและภูมิประเทศ ของแต่ละระดับ
ในกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี
-ผังควำมถ่ี ก ำลังส่ง มำตรฐำนทำงเทคนิค ท่ีจะประมูลในแต่ละพ้ืนท่ี กสทช. ยัง
ไม่น ำออกมำเผยแพร่แล้วจะให้แสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำงไร

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำร
ก ำหนดนโยบำยและออกประกำศ
หลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551มำตรำ 10 
(3)  ได้แบ่งใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยใช้คล่ืนควำมถ่ี ประเภท
ใบอนุญำตประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ไว้ 3 ระดับ ได้แก่ ระดับชำติ 
ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน ประกอบกับพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี
และก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม
 พ.ศ. 2553 มำตรำ 41 วรรคสอง ก ำหนดให้
กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับ
ภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับได้ และมำตรำ 42 
ก ำหนดให้กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำม
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด โดยค ำนึงถึงควำมสำมำรถใน
กำรเข้ำร่วมประมูลของผู้ประกอบกิจกำรท้ังรำยเล็กและรำยใหญ่ ท้ังน้ี รำยละเอียดท่ี
จ ำเป็นจะมีกำรระบุไว้ในประกำศเชิญชวน ซ่ึงจะมีกำรเผยแพร่ประกำศเชิญชวน เม่ือร่ำง
ประกำศน้ี มีผลใช้บังคับ



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน
เม่ือ กสทช. เห็นควรให้มีกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีโดยวิธีกำรประมูล 

 (รำยละเอียดตำม ข้อ 4 ของร่ำง ประกำศฯ)
ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

14 นำงสำว ดำริน ดวงเต็ม นักจัดรำยกำรวิทยุ  สถำนีวิทยุท้องถ่ินไทย วิถีไทย FM 95.50 MHz  จังหวัดยะลำไม่เห็นด้วย -เป็นประกำศท่ีเอำเปรียบผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพรำะเป็นกำรมัดมือชก
ผู้ท่ีเข้ำประมูล โดยไม่ได้แจ้งไม่ให้ทรำบรำยละเอียด เช่น ควำมถ่ีท่ีจะประมูล 
ก ำลังส่งท่ีจะประมูล ระบบท่ีจะประมูล
-กำรท่ีจะเปิดประมูลแต่ละคร้ัง กสทช. ใช้เกณฑ์อะไร และเหตุผล
อะไรมำก ำหนดว่ำจะต้องมีกำรประมูล โดยจะต้องยกเว้นกำรประมูลในพ้ืนท่ีท่ีมี
ควำมถ่ีเพียงพอต่อกำรใช้งำน เช่นบำงอ ำเภอ เช่น อ.เวียงแหง อ.อมก๋อย จ.
เชียงใหม่ หรือบำงจังหวัด เช่น จ.แม่ฮ่องสอน ขณะน้ีมีควำมถ่ีท่ีใช้งำนเพียง ไม่ถึง
 10 คล่ืน ซ่ึงยังเหลือใช้งำนอีกมำก ท้ังน้ีเป็นไปตำม พรบ.องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ 
ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1
- กสทช.ยังไม่แสดงให้เห็นว่ำ มีเกณฑ์อะไรมำก ำหนด จ ำนวนคล่ืน
ควำมถ่ีท่ีจะเข้ำประมูล รำคำข้ันต่ ำในกำรประมูล รำคำเร่ิมต้นในกำรประมูล
- กสทช.ยังไม่แสดงให้เห็นว่ำน ำเกณฑ์อะไรมำก ำหนดรำคำข้ันต่ ำของคล่ืนควำมถ่ี
ท่ีจะประมูลในแต่ละพ้ืนท่ี
-กสทช. ได้มีผลกำรศึกษำวิจัย หรือกำรอ้งอิงข้อมูลจำกแหล่งใด
มำประกอบกำรพิจำรณำสภำพของพ้ืนท่ี กับควำมต้องกำรกำร
ใช้คล่ืนควำมถ่ี ท้ังในด้ำนเศรษฐกิจและภูมิประเทศ ของแต่ละระดับ
ในกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี
-ผังควำมถ่ี ก ำลังส่ง มำตรฐำนทำงเทคนิค ท่ีจะประมูลในแต่ละพ้ืนท่ี กสทช. ยัง
ไม่น ำออกมำเผยแพร่แล้วจะให้แสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำงไร

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำร
ก ำหนดนโยบำยและออกประกำศ
หลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551มำตรำ 10 
(3)  ได้แบ่งใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยใช้คล่ืนควำมถ่ี ประเภท
ใบอนุญำตประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ไว้ 3 ระดับ ได้แก่ ระดับชำติ 
ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน ประกอบกับพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี
และก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม
 พ.ศ. 2553 มำตรำ 41 วรรคสอง ก ำหนดให้
กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับ
ภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับได้ และมำตรำ 42 
ก ำหนดให้กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำม
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด โดยค ำนึงถึงควำมสำมำรถใน
กำรเข้ำร่วมประมูลของผู้ประกอบกิจกำรท้ังรำยเล็กและรำยใหญ่ ท้ังน้ี รำยละเอียดท่ี
จ ำเป็นจะมีกำรระบุไว้ในประกำศเชิญชวน ซ่ึงจะมีกำรเผยแพร่ประกำศเชิญชวน เม่ือร่ำง
ประกำศน้ี มีผลใช้บังคับ



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน
เม่ือ กสทช. เห็นควรให้มีกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีโดยวิธีกำรประมูล 

 (รำยละเอียดตำม ข้อ 4 ของร่ำง ประกำศฯ)
ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

15 นำย ทวี อรุณศรี นักจัดรำยกำรวิทยุ 
สถำนีวิทยุท้องถ่ินไทย
วิถีไทย FM 95.50 
MHz 
จังหวัดยะลำ

ไม่เห็นด้วย -เป็นประกำศท่ีเอำเปรียบผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพรำะเป็นกำรมัดมือชก
ผู้ท่ีเข้ำประมูล โดยไม่ได้แจ้งไม่ให้ทรำบรำยละเอียด เช่น ควำมถ่ีท่ีจะประมูล 
ก ำลังส่งท่ีจะประมูล ระบบท่ีจะประมูล
-กำรท่ีจะเปิดประมูลแต่ละคร้ัง กสทช. ใช้เกณฑ์อะไร และเหตุผล
อะไรมำก ำหนดว่ำจะต้องมีกำรประมูล โดยจะต้องยกเว้นกำรประมูลในพ้ืนท่ีท่ีมี
ควำมถ่ีเพียงพอต่อกำรใช้งำน เช่นบำงอ ำเภอ เช่น อ.เวียงแหง อ.อมก๋อย จ.
เชียงใหม่ หรือบำงจังหวัด เช่น จ.แม่ฮ่องสอน ขณะน้ีมีควำมถ่ีท่ีใช้งำนเพียง ไม่ถึง
 10 คล่ืน ซ่ึงยังเหลือใช้งำนอีกมำก ท้ังน้ีเป็นไปตำม พรบ.องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ 
ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1
- กสทช.ยังไม่แสดงให้เห็นว่ำ มีเกณฑ์อะไรมำก ำหนด จ ำนวนคล่ืน
ควำมถ่ีท่ีจะเข้ำประมูล รำคำข้ันต่ ำในกำรประมูล รำคำเร่ิมต้นในกำรประมูล
- กสทช.ยังไม่แสดงให้เห็นว่ำน ำเกณฑ์อะไรมำก ำหนดรำคำข้ันต่ ำของคล่ืนควำมถ่ี
ท่ีจะประมูลในแต่ละพ้ืนท่ี
-กสทช. ได้มีผลกำรศึกษำวิจัย หรือกำรอ้งอิงข้อมูลจำกแหล่งใด
มำประกอบกำรพิจำรณำสภำพของพ้ืนท่ี กับควำมต้องกำรกำร
ใช้คล่ืนควำมถ่ี ท้ังในด้ำนเศรษฐกิจและภูมิประเทศ ของแต่ละระดับ
ในกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี
-ผังควำมถ่ี ก ำลังส่ง มำตรฐำนทำงเทคนิค ท่ีจะประมูลในแต่ละพ้ืนท่ี กสทช. ยัง
ไม่น ำออกมำเผยแพร่แล้วจะให้แสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำงไร

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำร
ก ำหนดนโยบำยและออกประกำศ
หลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551มำตรำ 10 
(3)  ได้แบ่งใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยใช้คล่ืนควำมถ่ี ประเภท
ใบอนุญำตประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ไว้ 3 ระดับ ได้แก่ ระดับชำติ 
ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน ประกอบกับพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี
และก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม
 พ.ศ. 2553 มำตรำ 41 วรรคสอง ก ำหนดให้
กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับ
ภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับได้ และมำตรำ 42 
ก ำหนดให้กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำม
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด โดยค ำนึงถึงควำมสำมำรถใน
กำรเข้ำร่วมประมูลของผู้ประกอบกิจกำรท้ังรำยเล็กและรำยใหญ่ ท้ังน้ี รำยละเอียดท่ี
จ ำเป็นจะมีกำรระบุไว้ในประกำศเชิญชวน ซ่ึงจะมีกำรเผยแพร่ประกำศเชิญชวน เม่ือร่ำง
ประกำศน้ี มีผลใช้บังคับ



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน
เม่ือ กสทช. เห็นควรให้มีกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีโดยวิธีกำรประมูล 

 (รำยละเอียดตำม ข้อ 4 ของร่ำง ประกำศฯ)
ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

16 นำงสำว พิมพ์ชนก ล่ิมเร่ิมสกุล นักจัดรำยกำรวิทยุ 
สถำนีวิทยุท้องถ่ินไทย
วิถีไทย FM 95.50 
MHz 
จังหวัดยะลำ

ไม่เห็นด้วย -เป็นประกำศท่ีเอำเปรียบผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพรำะเป็นกำรมัดมือชก
ผู้ท่ีเข้ำประมูล โดยไม่ได้แจ้งไม่ให้ทรำบรำยละเอียด เช่น ควำมถ่ีท่ีจะประมูล 
ก ำลังส่งท่ีจะประมูล ระบบท่ีจะประมูล
-กำรท่ีจะเปิดประมูลแต่ละคร้ัง กสทช. ใช้เกณฑ์อะไร และเหตุผล
อะไรมำก ำหนดว่ำจะต้องมีกำรประมูล โดยจะต้องยกเว้นกำรประมูลในพ้ืนท่ีท่ีมี
ควำมถ่ีเพียงพอต่อกำรใช้งำน เช่นบำงอ ำเภอ เช่น อ.เวียงแหง อ.อมก๋อย จ.
เชียงใหม่ หรือบำงจังหวัด เช่น จ.แม่ฮ่องสอน ขณะน้ีมีควำมถ่ีท่ีใช้งำนเพียง ไม่ถึง
 10 คล่ืน ซ่ึงยังเหลือใช้งำนอีกมำก ท้ังน้ีเป็นไปตำม พรบ.องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ 
ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1
- กสทช.ยังไม่แสดงให้เห็นว่ำ มีเกณฑ์อะไรมำก ำหนด จ ำนวนคล่ืน
ควำมถ่ีท่ีจะเข้ำประมูล รำคำข้ันต่ ำในกำรประมูล รำคำเร่ิมต้นในกำรประมูล
- กสทช.ยังไม่แสดงให้เห็นว่ำน ำเกณฑ์อะไรมำก ำหนดรำคำข้ันต่ ำของคล่ืนควำมถ่ี
ท่ีจะประมูลในแต่ละพ้ืนท่ี
-กสทช. ได้มีผลกำรศึกษำวิจัย หรือกำรอ้งอิงข้อมูลจำกแหล่งใด
มำประกอบกำรพิจำรณำสภำพของพ้ืนท่ี กับควำมต้องกำรกำร
ใช้คล่ืนควำมถ่ี ท้ังในด้ำนเศรษฐกิจและภูมิประเทศ ของแต่ละระดับ
ในกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี
-ผังควำมถ่ี ก ำลังส่ง มำตรฐำนทำงเทคนิค ท่ีจะประมูลในแต่ละพ้ืนท่ี กสทช. ยัง
ไม่น ำออกมำเผยแพร่แล้วจะให้แสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำงไร

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำร
ก ำหนดนโยบำยและออกประกำศ
หลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551มำตรำ 10 
(3)  ได้แบ่งใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยใช้คล่ืนควำมถ่ี ประเภท
ใบอนุญำตประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ไว้ 3 ระดับ ได้แก่ ระดับชำติ 
ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน ประกอบกับพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี
และก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม
 พ.ศ. 2553 มำตรำ 41 วรรคสอง ก ำหนดให้
กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับ
ภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับได้ และมำตรำ 42 
ก ำหนดให้กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำม
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด โดยค ำนึงถึงควำมสำมำรถใน
กำรเข้ำร่วมประมูลของผู้ประกอบกิจกำรท้ังรำยเล็กและรำยใหญ่ ท้ังน้ี รำยละเอียดท่ี
จ ำเป็นจะมีกำรระบุไว้ในประกำศเชิญชวน ซ่ึงจะมีกำรเผยแพร่ประกำศเชิญชวน เม่ือร่ำง
ประกำศน้ี มีผลใช้บังคับ



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน
เม่ือ กสทช. เห็นควรให้มีกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีโดยวิธีกำรประมูล 

 (รำยละเอียดตำม ข้อ 4 ของร่ำง ประกำศฯ)
ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

17 นำย วิโรจน์ ศรีไสย นักจัดรำยกำรวิทยุ
 สถำนีวิทยุท้องถ่ินไทย
วิถีไทย FM 95.50 MHz
 จังหวัดยะลำ

ไม่เห็นด้วย -เป็นประกำศท่ีเอำเปรียบผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพรำะเป็นกำรมัดมือชก
ผู้ท่ีเข้ำประมูล โดยไม่ได้แจ้งไม่ให้ทรำบรำยละเอียด เช่น ควำมถ่ีท่ีจะประมูล 
ก ำลังส่งท่ีจะประมูล ระบบท่ีจะประมูล
-กำรท่ีจะเปิดประมูลแต่ละคร้ัง กสทช. ใช้เกณฑ์อะไร และเหตุผล
อะไรมำก ำหนดว่ำจะต้องมีกำรประมูล โดยจะต้องยกเว้นกำรประมูลในพ้ืนท่ีท่ีมี
ควำมถ่ีเพียงพอต่อกำรใช้งำน เช่นบำงอ ำเภอ เช่น อ.เวียงแหง อ.อมก๋อย จ.
เชียงใหม่ หรือบำงจังหวัด เช่น จ.แม่ฮ่องสอน ขณะน้ีมีควำมถ่ีท่ีใช้งำนเพียง ไม่ถึง
 10 คล่ืน ซ่ึงยังเหลือใช้งำนอีกมำก ท้ังน้ีเป็นไปตำม พรบ.องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ 
ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1
- กสทช.ยังไม่แสดงให้เห็นว่ำ มีเกณฑ์อะไรมำก ำหนด จ ำนวนคล่ืน
ควำมถ่ีท่ีจะเข้ำประมูล รำคำข้ันต่ ำในกำรประมูล รำคำเร่ิมต้นในกำรประมูล
- กสทช.ยังไม่แสดงให้เห็นว่ำน ำเกณฑ์อะไรมำก ำหนดรำคำข้ันต่ ำของคล่ืนควำมถ่ี
ท่ีจะประมูลในแต่ละพ้ืนท่ี
-กสทช. ได้มีผลกำรศึกษำวิจัย หรือกำรอ้งอิงข้อมูลจำกแหล่งใด
มำประกอบกำรพิจำรณำสภำพของพ้ืนท่ี กับควำมต้องกำรกำร
ใช้คล่ืนควำมถ่ี ท้ังในด้ำนเศรษฐกิจและภูมิประเทศ ของแต่ละระดับ
ในกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี
-ผังควำมถ่ี ก ำลังส่ง มำตรฐำนทำงเทคนิค ท่ีจะประมูลในแต่ละพ้ืนท่ี กสทช. ยัง
ไม่น ำออกมำเผยแพร่แล้วจะให้แสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำงไร

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำร
ก ำหนดนโยบำยและออกประกำศ
หลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551มำตรำ 10 
(3)  ได้แบ่งใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยใช้คล่ืนควำมถ่ี ประเภท
ใบอนุญำตประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ไว้ 3 ระดับ ได้แก่ ระดับชำติ 
ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน ประกอบกับพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี
และก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม
 พ.ศ. 2553 มำตรำ 41 วรรคสอง ก ำหนดให้
กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับ
ภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับได้ และมำตรำ 42 
ก ำหนดให้กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำม
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด โดยค ำนึงถึงควำมสำมำรถใน
กำรเข้ำร่วมประมูลของผู้ประกอบกิจกำรท้ังรำยเล็กและรำยใหญ่ ท้ังน้ี รำยละเอียดท่ี
จ ำเป็นจะมีกำรระบุไว้ในประกำศเชิญชวน ซ่ึงจะมีกำรเผยแพร่ประกำศเชิญชวน เม่ือร่ำง
ประกำศน้ี มีผลใช้บังคับ



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน
เม่ือ กสทช. เห็นควรให้มีกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีโดยวิธีกำรประมูล 

 (รำยละเอียดตำม ข้อ 4 ของร่ำง ประกำศฯ)
ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

18 นำย สุชำติ รัฐพิทักษ์สันติ นักจัดรำยกำรวิทยุ 
สถำนีวิทยุท้องถ่ินไทย
วิถีไทย FM 95.50 
MHz 
จังหวัดยะลำ

ไม่เห็นด้วย -เป็นประกำศท่ีเอำเปรียบผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพรำะเป็นกำรมัดมือชก
ผู้ท่ีเข้ำประมูล โดยไม่ได้แจ้งไม่ให้ทรำบรำยละเอียด เช่น ควำมถ่ีท่ีจะประมูล 
ก ำลังส่งท่ีจะประมูล ระบบท่ีจะประมูล
-กำรท่ีจะเปิดประมูลแต่ละคร้ัง กสทช. ใช้เกณฑ์อะไร และเหตุผล
อะไรมำก ำหนดว่ำจะต้องมีกำรประมูล โดยจะต้องยกเว้นกำรประมูลในพ้ืนท่ีท่ีมี
ควำมถ่ีเพียงพอต่อกำรใช้งำน เช่นบำงอ ำเภอ เช่น อ.เวียงแหง อ.อมก๋อย จ.
เชียงใหม่ หรือบำงจังหวัด เช่น จ.แม่ฮ่องสอน ขณะน้ีมีควำมถ่ีท่ีใช้งำนเพียง ไม่ถึง
 10 คล่ืน ซ่ึงยังเหลือใช้งำนอีกมำก ท้ังน้ีเป็นไปตำม พรบ.องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ 
ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1
- กสทช.ยังไม่แสดงให้เห็นว่ำ มีเกณฑ์อะไรมำก ำหนด จ ำนวนคล่ืน
ควำมถ่ีท่ีจะเข้ำประมูล รำคำข้ันต่ ำในกำรประมูล รำคำเร่ิมต้นในกำรประมูล
- กสทช.ยังไม่แสดงให้เห็นว่ำน ำเกณฑ์อะไรมำก ำหนดรำคำข้ันต่ ำของคล่ืนควำมถ่ี
ท่ีจะประมูลในแต่ละพ้ืนท่ี
-กสทช. ได้มีผลกำรศึกษำวิจัย หรือกำรอ้งอิงข้อมูลจำกแหล่งใด
มำประกอบกำรพิจำรณำสภำพของพ้ืนท่ี กับควำมต้องกำรกำร
ใช้คล่ืนควำมถ่ี ท้ังในด้ำนเศรษฐกิจและภูมิประเทศ ของแต่ละระดับ
ในกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี
-ผังควำมถ่ี ก ำลังส่ง มำตรฐำนทำงเทคนิค ท่ีจะประมูลในแต่ละพ้ืนท่ี กสทช. ยัง
ไม่น ำออกมำเผยแพร่แล้วจะให้แสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำงไร

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำร
ก ำหนดนโยบำยและออกประกำศ
หลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551มำตรำ 10 
(3)  ได้แบ่งใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยใช้คล่ืนควำมถ่ี ประเภท
ใบอนุญำตประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ไว้ 3 ระดับ ได้แก่ ระดับชำติ 
ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน ประกอบกับพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี
และก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม
 พ.ศ. 2553 มำตรำ 41 วรรคสอง ก ำหนดให้
กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับ
ภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับได้ และมำตรำ 42 
ก ำหนดให้กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำม
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด โดยค ำนึงถึงควำมสำมำรถใน
กำรเข้ำร่วมประมูลของผู้ประกอบกิจกำรท้ังรำยเล็กและรำยใหญ่ ท้ังน้ี รำยละเอียดท่ี
จ ำเป็นจะมีกำรระบุไว้ในประกำศเชิญชวน ซ่ึงจะมีกำรเผยแพร่ประกำศเชิญชวน เม่ือร่ำง
ประกำศน้ี มีผลใช้บังคับ



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน
เม่ือ กสทช. เห็นควรให้มีกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีโดยวิธีกำรประมูล 

 (รำยละเอียดตำม ข้อ 4 ของร่ำง ประกำศฯ)
ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

19 นำงสำว สุภำภรณ์ ศรีไสย นักจัดรำยกำรวิทยุ 
สถำนีวิทยุท้องถ่ินไทย
วิถีไทย FM 95.50 
MHz 
จังหวัดยะลำ

ไม่เห็นด้วย -เป็นประกำศท่ีเอำเปรียบผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพรำะเป็นกำรมัดมือชก
ผู้ท่ีเข้ำประมูล โดยไม่ได้แจ้งไม่ให้ทรำบรำยละเอียด เช่น ควำมถ่ีท่ีจะประมูล 
ก ำลังส่งท่ีจะประมูล ระบบท่ีจะประมูล
-กำรท่ีจะเปิดประมูลแต่ละคร้ัง กสทช. ใช้เกณฑ์อะไร และเหตุผล
อะไรมำก ำหนดว่ำจะต้องมีกำรประมูล โดยจะต้องยกเว้นกำรประมูลในพ้ืนท่ีท่ีมี
ควำมถ่ีเพียงพอต่อกำรใช้งำน เช่นบำงอ ำเภอ เช่น อ.เวียงแหง อ.อมก๋อย จ.
เชียงใหม่ หรือบำงจังหวัด เช่น จ.แม่ฮ่องสอน ขณะน้ีมีควำมถ่ีท่ีใช้งำนเพียง ไม่ถึง
 10 คล่ืน ซ่ึงยังเหลือใช้งำนอีกมำก ท้ังน้ีเป็นไปตำม พรบ.องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ 
ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1
- กสทช.ยังไม่แสดงให้เห็นว่ำ มีเกณฑ์อะไรมำก ำหนด จ ำนวนคล่ืน
ควำมถ่ีท่ีจะเข้ำประมูล รำคำข้ันต่ ำในกำรประมูล รำคำเร่ิมต้นในกำรประมูล
- กสทช.ยังไม่แสดงให้เห็นว่ำน ำเกณฑ์อะไรมำก ำหนดรำคำข้ันต่ ำของคล่ืนควำมถ่ี
ท่ีจะประมูลในแต่ละพ้ืนท่ี
-กสทช. ได้มีผลกำรศึกษำวิจัย หรือกำรอ้งอิงข้อมูลจำกแหล่งใด
มำประกอบกำรพิจำรณำสภำพของพ้ืนท่ี กับควำมต้องกำรกำร
ใช้คล่ืนควำมถ่ี ท้ังในด้ำนเศรษฐกิจและภูมิประเทศ ของแต่ละระดับ
ในกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี
-ผังควำมถ่ี ก ำลังส่ง มำตรฐำนทำงเทคนิค ท่ีจะประมูลในแต่ละพ้ืนท่ี กสทช. ยัง
ไม่น ำออกมำเผยแพร่แล้วจะให้แสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำงไร

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำร
ก ำหนดนโยบำยและออกประกำศ
หลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551มำตรำ 10 
(3)  ได้แบ่งใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยใช้คล่ืนควำมถ่ี ประเภท
ใบอนุญำตประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ไว้ 3 ระดับ ได้แก่ ระดับชำติ 
ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน ประกอบกับพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี
และก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม
 พ.ศ. 2553 มำตรำ 41 วรรคสอง ก ำหนดให้
กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับ
ภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับได้ และมำตรำ 42 
ก ำหนดให้กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำม
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด โดยค ำนึงถึงควำมสำมำรถใน
กำรเข้ำร่วมประมูลของผู้ประกอบกิจกำรท้ังรำยเล็กและรำยใหญ่ ท้ังน้ี รำยละเอียดท่ี
จ ำเป็นจะมีกำรระบุไว้ในประกำศเชิญชวน ซ่ึงจะมีกำรเผยแพร่ประกำศเชิญชวน เม่ือร่ำง
ประกำศน้ี มีผลใช้บังคับ



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน
เม่ือ กสทช. เห็นควรให้มีกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีโดยวิธีกำรประมูล 

 (รำยละเอียดตำม ข้อ 4 ของร่ำง ประกำศฯ)
ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

20 นำง บังอร ชูติธวัช สถำนีวิทยุกระจำยเสียง 
ดีดีเรดิโอ คนส่ีค้ิว

ไม่เห็นด้วย -เป็นประกำศท่ีเอำเปรียบผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพรำะเป็นกำรมัดมือชก
ผู้ท่ีเข้ำประมูล โดยไม่ได้แจ้งไม่ให้ทรำบรำยละเอียด เช่น ควำมถ่ีท่ีจะประมูล 
ก ำลังส่งท่ีจะประมูล ระบบท่ีจะประมูล
-กำรท่ีจะเปิดประมูลแต่ละคร้ัง กสทช. ใช้เกณฑ์อะไร และเหตุผล
อะไรมำก ำหนดว่ำจะต้องมีกำรประมูล โดยจะต้องยกเว้นกำรประมูลในพ้ืนท่ีท่ีมี
ควำมถ่ีเพียงพอต่อกำรใช้งำน เช่นบำงอ ำเภอ เช่น อ.เวียงแหง อ.อมก๋อย จ.
เชียงใหม่ หรือบำงจังหวัด เช่น จ.แม่ฮ่องสอน ขณะน้ีมีควำมถ่ีท่ีใช้งำนเพียง ไม่ถึง
 10 คล่ืน ซ่ึงยังเหลือใช้งำนอีกมำก ท้ังน้ีเป็นไปตำม พรบ.องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ 
ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1
- กสทช.ยังไม่แสดงให้เห็นว่ำ มีเกณฑ์อะไรมำก ำหนด จ ำนวนคล่ืน
ควำมถ่ีท่ีจะเข้ำประมูล รำคำข้ันต่ ำในกำรประมูล รำคำเร่ิมต้นในกำรประมูล
- กสทช.ยังไม่แสดงให้เห็นว่ำน ำเกณฑ์อะไรมำก ำหนดรำคำข้ันต่ ำของคล่ืนควำมถ่ี
ท่ีจะประมูลในแต่ละพ้ืนท่ี
-กสทช. ได้มีผลกำรศึกษำวิจัย หรือกำรอ้งอิงข้อมูลจำกแหล่งใด
มำประกอบกำรพิจำรณำสภำพของพ้ืนท่ี กับควำมต้องกำรกำร
ใช้คล่ืนควำมถ่ี ท้ังในด้ำนเศรษฐกิจและภูมิประเทศ ของแต่ละระดับ
ในกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี
-ผังควำมถ่ี ก ำลังส่ง มำตรฐำนทำงเทคนิค ท่ีจะประมูลในแต่ละพ้ืนท่ี กสทช. ยัง
ไม่น ำออกมำเผยแพร่แล้วจะให้แสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำงไร

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำร
ก ำหนดนโยบำยและออกประกำศ
หลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551มำตรำ 10 
(3)  ได้แบ่งใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยใช้คล่ืนควำมถ่ี ประเภท
ใบอนุญำตประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ไว้ 3 ระดับ ได้แก่ ระดับชำติ 
ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน ประกอบกับพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี
และก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม
 พ.ศ. 2553 มำตรำ 41 วรรคสอง ก ำหนดให้
กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับ
ภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับได้ และมำตรำ 42 
ก ำหนดให้กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำม
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด โดยค ำนึงถึงควำมสำมำรถใน
กำรเข้ำร่วมประมูลของผู้ประกอบกิจกำรท้ังรำยเล็กและรำยใหญ่ ท้ังน้ี รำยละเอียดท่ี
จ ำเป็นจะมีกำรระบุไว้ในประกำศเชิญชวน ซ่ึงจะมีกำรเผยแพร่ประกำศเชิญชวน เม่ือร่ำง
ประกำศน้ี มีผลใช้บังคับ



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน
เม่ือ กสทช. เห็นควรให้มีกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีโดยวิธีกำรประมูล 

 (รำยละเอียดตำม ข้อ 4 ของร่ำง ประกำศฯ)
ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

21 นำย เสน่ห์ บุญแก้ว สถำนีวิทยุบ้ำนผือเรดิโอ 
94.75

ไม่เห็นด้วย -เป็นประกำศท่ีเอำเปรียบผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพรำะเป็นกำรมัดมือชก
ผู้ท่ีเข้ำประมูล โดยไม่ได้แจ้งไม่ให้ทรำบรำยละเอียด เช่น ควำมถ่ีท่ีจะประมูล 
ก ำลังส่งท่ีจะประมูล ระบบท่ีจะประมูล
-กำรท่ีจะเปิดประมูลแต่ละคร้ัง กสทช. ใช้เกณฑ์อะไร และเหตุผล
อะไรมำก ำหนดว่ำจะต้องมีกำรประมูล โดยจะต้องยกเว้นกำรประมูลในพ้ืนท่ีท่ีมี
ควำมถ่ีเพียงพอต่อกำรใช้งำน เช่นบำงอ ำเภอ เช่น อ.เวียงแหง อ.อมก๋อย จ.
เชียงใหม่ หรือบำงจังหวัด เช่น จ.แม่ฮ่องสอน ขณะน้ีมีควำมถ่ีท่ีใช้งำนเพียง ไม่ถึง
 10 คล่ืน ซ่ึงยังเหลือใช้งำนอีกมำก ท้ังน้ีเป็นไปตำม พรบ.องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ 
ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1
- กสทช.ยังไม่แสดงให้เห็นว่ำ มีเกณฑ์อะไรมำก ำหนด จ ำนวนคล่ืน
ควำมถ่ีท่ีจะเข้ำประมูล รำคำข้ันต่ ำในกำรประมูล รำคำเร่ิมต้นในกำรประมูล
- กสทช.ยังไม่แสดงให้เห็นว่ำน ำเกณฑ์อะไรมำก ำหนดรำคำข้ันต่ ำของคล่ืนควำมถ่ี
ท่ีจะประมูลในแต่ละพ้ืนท่ี
-กสทช. ได้มีผลกำรศึกษำวิจัย หรือกำรอ้งอิงข้อมูลจำกแหล่งใด
มำประกอบกำรพิจำรณำสภำพของพ้ืนท่ี กับควำมต้องกำรกำร
ใช้คล่ืนควำมถ่ี ท้ังในด้ำนเศรษฐกิจและภูมิประเทศ ของแต่ละระดับ
ในกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี
-ผังควำมถ่ี ก ำลังส่ง มำตรฐำนทำงเทคนิค ท่ีจะประมูลในแต่ละพ้ืนท่ี กสทช. ยัง
ไม่น ำออกมำเผยแพร่แล้วจะให้แสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำงไร

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำร
ก ำหนดนโยบำยและออกประกำศ
หลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551มำตรำ 10 
(3)  ได้แบ่งใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยใช้คล่ืนควำมถ่ี ประเภท
ใบอนุญำตประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ไว้ 3 ระดับ ได้แก่ ระดับชำติ 
ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน ประกอบกับพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี
และก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม
 พ.ศ. 2553 มำตรำ 41 วรรคสอง ก ำหนดให้
กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับ
ภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับได้ และมำตรำ 42 
ก ำหนดให้กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำม
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด โดยค ำนึงถึงควำมสำมำรถใน
กำรเข้ำร่วมประมูลของผู้ประกอบกิจกำรท้ังรำยเล็กและรำยใหญ่ ท้ังน้ี รำยละเอียดท่ี
จ ำเป็นจะมีกำรระบุไว้ในประกำศเชิญชวน ซ่ึงจะมีกำรเผยแพร่ประกำศเชิญชวน เม่ือร่ำง
ประกำศน้ี มีผลใช้บังคับ



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน
เม่ือ กสทช. เห็นควรให้มีกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีโดยวิธีกำรประมูล 

 (รำยละเอียดตำม ข้อ 4 ของร่ำง ประกำศฯ)
ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

22 นำง รัตฎำ โพธ์ิผล ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 
รัตฎำ เรดิโอ

ไม่เห็นด้วย -เป็นประกำศท่ีเอำเปรียบผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพรำะเป็นกำรมัดมือชก
ผู้ท่ีเข้ำประมูล โดยไม่ได้แจ้งไม่ให้ทรำบรำยละเอียด เช่น ควำมถ่ีท่ีจะประมูล 
ก ำลังส่งท่ีจะประมูล ระบบท่ีจะประมูล
-กำรท่ีจะเปิดประมูลแต่ละคร้ัง กสทช. ใช้เกณฑ์อะไร และเหตุผล
อะไรมำก ำหนดว่ำจะต้องมีกำรประมูล โดยจะต้องยกเว้นกำรประมูลในพ้ืนท่ีท่ีมี
ควำมถ่ีเพียงพอต่อกำรใช้งำน เช่นบำงอ ำเภอ เช่น อ.เวียงแหง อ.อมก๋อย จ.
เชียงใหม่ หรือบำงจังหวัด เช่น จ.แม่ฮ่องสอน ขณะน้ีมีควำมถ่ีท่ีใช้งำนเพียง ไม่ถึง
 10 คล่ืน ซ่ึงยังเหลือใช้งำนอีกมำก ท้ังน้ีเป็นไปตำม พรบ.องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ 
ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1
- กสทช.ยังไม่แสดงให้เห็นว่ำ มีเกณฑ์อะไรมำก ำหนด จ ำนวนคล่ืน
ควำมถ่ีท่ีจะเข้ำประมูล รำคำข้ันต่ ำในกำรประมูล รำคำเร่ิมต้นในกำรประมูล
- กสทช.ยังไม่แสดงให้เห็นว่ำน ำเกณฑ์อะไรมำก ำหนดรำคำข้ันต่ ำของคล่ืนควำมถ่ี
ท่ีจะประมูลในแต่ละพ้ืนท่ี
-กสทช. ได้มีผลกำรศึกษำวิจัย หรือกำรอ้งอิงข้อมูลจำกแหล่งใด
มำประกอบกำรพิจำรณำสภำพของพ้ืนท่ี กับควำมต้องกำรกำร
ใช้คล่ืนควำมถ่ี ท้ังในด้ำนเศรษฐกิจและภูมิประเทศ ของแต่ละระดับ
ในกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี
-ผังควำมถ่ี ก ำลังส่ง มำตรฐำนทำงเทคนิค ท่ีจะประมูลในแต่ละพ้ืนท่ี กสทช. ยัง
ไม่น ำออกมำเผยแพร่แล้วจะให้แสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำงไร

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำร
ก ำหนดนโยบำยและออกประกำศ
หลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551มำตรำ 10 
(3)  ได้แบ่งใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยใช้คล่ืนควำมถ่ี ประเภท
ใบอนุญำตประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ไว้ 3 ระดับ ได้แก่ ระดับชำติ 
ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน ประกอบกับพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี
และก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม
 พ.ศ. 2553 มำตรำ 41 วรรคสอง ก ำหนดให้
กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับ
ภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับได้ และมำตรำ 42 
ก ำหนดให้กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำม
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด โดยค ำนึงถึงควำมสำมำรถใน
กำรเข้ำร่วมประมูลของผู้ประกอบกิจกำรท้ังรำยเล็กและรำยใหญ่ ท้ังน้ี รำยละเอียดท่ี
จ ำเป็นจะมีกำรระบุไว้ในประกำศเชิญชวน ซ่ึงจะมีกำรเผยแพร่ประกำศเชิญชวน เม่ือร่ำง
ประกำศน้ี มีผลใช้บังคับ



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน
เม่ือ กสทช. เห็นควรให้มีกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีโดยวิธีกำรประมูล 

 (รำยละเอียดตำม ข้อ 4 ของร่ำง ประกำศฯ)
ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

23 นำย สงัด สระสูงเนิน หจก.สระสูงเนิน ไม่เห็นด้วย -เป็นประกำศท่ีเอำเปรียบผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพรำะเป็นกำรมัดมือชก
ผู้ท่ีเข้ำประมูล โดยไม่ได้แจ้งไม่ให้ทรำบรำยละเอียด เช่น ควำมถ่ีท่ีจะประมูล 
ก ำลังส่งท่ีจะประมูล ระบบท่ีจะประมูล
-กำรท่ีจะเปิดประมูลแต่ละคร้ัง กสทช. ใช้เกณฑ์อะไร และเหตุผล
อะไรมำก ำหนดว่ำจะต้องมีกำรประมูล โดยจะต้องยกเว้นกำรประมูลในพ้ืนท่ีท่ีมี
ควำมถ่ีเพียงพอต่อกำรใช้งำน เช่นบำงอ ำเภอ เช่น อ.เวียงแหง อ.อมก๋อย จ.
เชียงใหม่ หรือบำงจังหวัด เช่น จ.แม่ฮ่องสอน ขณะน้ีมีควำมถ่ีท่ีใช้งำนเพียง ไม่ถึง
 10 คล่ืน ซ่ึงยังเหลือใช้งำนอีกมำก ท้ังน้ีเป็นไปตำม พรบ.องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ 
ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1
- กสทช.ยังไม่แสดงให้เห็นว่ำ มีเกณฑ์อะไรมำก ำหนด จ ำนวนคล่ืน
ควำมถ่ีท่ีจะเข้ำประมูล รำคำข้ันต่ ำในกำรประมูล รำคำเร่ิมต้นในกำรประมูล
- กสทช.ยังไม่แสดงให้เห็นว่ำน ำเกณฑ์อะไรมำก ำหนดรำคำข้ันต่ ำของคล่ืนควำมถ่ี
ท่ีจะประมูลในแต่ละพ้ืนท่ี
-กสทช. ได้มีผลกำรศึกษำวิจัย หรือกำรอ้งอิงข้อมูลจำกแหล่งใด
มำประกอบกำรพิจำรณำสภำพของพ้ืนท่ี กับควำมต้องกำรกำร
ใช้คล่ืนควำมถ่ี ท้ังในด้ำนเศรษฐกิจและภูมิประเทศ ของแต่ละระดับ
ในกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี
-ผังควำมถ่ี ก ำลังส่ง มำตรฐำนทำงเทคนิค ท่ีจะประมูลในแต่ละพ้ืนท่ี กสทช. ยัง
ไม่น ำออกมำเผยแพร่แล้วจะให้แสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำงไร

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำร
ก ำหนดนโยบำยและออกประกำศ
หลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551มำตรำ 10 
(3)  ได้แบ่งใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยใช้คล่ืนควำมถ่ี ประเภท
ใบอนุญำตประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ไว้ 3 ระดับ ได้แก่ ระดับชำติ 
ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน ประกอบกับพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี
และก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม
 พ.ศ. 2553 มำตรำ 41 วรรคสอง ก ำหนดให้
กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับ
ภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับได้ และมำตรำ 42 
ก ำหนดให้กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำม
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด โดยค ำนึงถึงควำมสำมำรถใน
กำรเข้ำร่วมประมูลของผู้ประกอบกิจกำรท้ังรำยเล็กและรำยใหญ่ ท้ังน้ี รำยละเอียดท่ี
จ ำเป็นจะมีกำรระบุไว้ในประกำศเชิญชวน ซ่ึงจะมีกำรเผยแพร่ประกำศเชิญชวน เม่ือร่ำง
ประกำศน้ี มีผลใช้บังคับ



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน
เม่ือ กสทช. เห็นควรให้มีกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีโดยวิธีกำรประมูล 

 (รำยละเอียดตำม ข้อ 4 ของร่ำง ประกำศฯ)
ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

24 นำย สำยันต์ ปวีณำภรณ์ หจก.วิจิตรศิลปปักธงชัย ไม่เห็นด้วย -เป็นประกำศท่ีเอำเปรียบผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพรำะเป็นกำรมัดมือชก
ผู้ท่ีเข้ำประมูล โดยไม่ได้แจ้งไม่ให้ทรำบรำยละเอียด เช่น ควำมถ่ีท่ีจะประมูล 
ก ำลังส่งท่ีจะประมูล ระบบท่ีจะประมูล
-กำรท่ีจะเปิดประมูลแต่ละคร้ัง กสทช. ใช้เกณฑ์อะไร และเหตุผล
อะไรมำก ำหนดว่ำจะต้องมีกำรประมูล โดยจะต้องยกเว้นกำรประมูลในพ้ืนท่ีท่ีมี
ควำมถ่ีเพียงพอต่อกำรใช้งำน เช่นบำงอ ำเภอ เช่น อ.เวียงแหง อ.อมก๋อย จ.
เชียงใหม่ หรือบำงจังหวัด เช่น จ.แม่ฮ่องสอน ขณะน้ีมีควำมถ่ีท่ีใช้งำนเพียง ไม่ถึง
 10 คล่ืน ซ่ึงยังเหลือใช้งำนอีกมำก ท้ังน้ีเป็นไปตำม พรบ.องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ 
ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1
- กสทช.ยังไม่แสดงให้เห็นว่ำ มีเกณฑ์อะไรมำก ำหนด จ ำนวนคล่ืน
ควำมถ่ีท่ีจะเข้ำประมูล รำคำข้ันต่ ำในกำรประมูล รำคำเร่ิมต้นในกำรประมูล
- กสทช.ยังไม่แสดงให้เห็นว่ำน ำเกณฑ์อะไรมำก ำหนดรำคำข้ันต่ ำของคล่ืนควำมถ่ี
ท่ีจะประมูลในแต่ละพ้ืนท่ี
-กสทช. ได้มีผลกำรศึกษำวิจัย หรือกำรอ้งอิงข้อมูลจำกแหล่งใด
มำประกอบกำรพิจำรณำสภำพของพ้ืนท่ี กับควำมต้องกำรกำร
ใช้คล่ืนควำมถ่ี ท้ังในด้ำนเศรษฐกิจและภูมิประเทศ ของแต่ละระดับ
ในกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี
-ผังควำมถ่ี ก ำลังส่ง มำตรฐำนทำงเทคนิค ท่ีจะประมูลในแต่ละพ้ืนท่ี กสทช. ยัง
ไม่น ำออกมำเผยแพร่แล้วจะให้แสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำงไร

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำร
ก ำหนดนโยบำยและออกประกำศ
หลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551มำตรำ 10 
(3)  ได้แบ่งใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยใช้คล่ืนควำมถ่ี ประเภท
ใบอนุญำตประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ไว้ 3 ระดับ ได้แก่ ระดับชำติ 
ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน ประกอบกับพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี
และก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม
 พ.ศ. 2553 มำตรำ 41 วรรคสอง ก ำหนดให้
กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับ
ภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับได้ และมำตรำ 42 
ก ำหนดให้กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำม
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด โดยค ำนึงถึงควำมสำมำรถใน
กำรเข้ำร่วมประมูลของผู้ประกอบกิจกำรท้ังรำยเล็กและรำยใหญ่ ท้ังน้ี รำยละเอียดท่ี
จ ำเป็นจะมีกำรระบุไว้ในประกำศเชิญชวน ซ่ึงจะมีกำรเผยแพร่ประกำศเชิญชวน เม่ือร่ำง
ประกำศน้ี มีผลใช้บังคับ



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน
เม่ือ กสทช. เห็นควรให้มีกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีโดยวิธีกำรประมูล 

 (รำยละเอียดตำม ข้อ 4 ของร่ำง ประกำศฯ)
ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

25 นำย วัฒนำ พบเอกทวี สถำนีวิทยุเฝ้ำไร่เรดิโอ ไม่เห็นด้วย -เป็นประกำศท่ีเอำเปรียบผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพรำะเป็นกำรมัดมือชก
ผู้ท่ีเข้ำประมูล โดยไม่ได้แจ้งไม่ให้ทรำบรำยละเอียด เช่น ควำมถ่ีท่ีจะประมูล 
ก ำลังส่งท่ีจะประมูล ระบบท่ีจะประมูล
-กำรท่ีจะเปิดประมูลแต่ละคร้ัง กสทช. ใช้เกณฑ์อะไร และเหตุผล
อะไรมำก ำหนดว่ำจะต้องมีกำรประมูล โดยจะต้องยกเว้นกำรประมูลในพ้ืนท่ีท่ีมี
ควำมถ่ีเพียงพอต่อกำรใช้งำน เช่นบำงอ ำเภอ เช่น อ.เวียงแหง อ.อมก๋อย จ.
เชียงใหม่ หรือบำงจังหวัด เช่น จ.แม่ฮ่องสอน ขณะน้ีมีควำมถ่ีท่ีใช้งำนเพียง ไม่ถึง
 10 คล่ืน ซ่ึงยังเหลือใช้งำนอีกมำก ท้ังน้ีเป็นไปตำม พรบ.องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ 
ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1
- กสทช.ยังไม่แสดงให้เห็นว่ำ มีเกณฑ์อะไรมำก ำหนด จ ำนวนคล่ืน
ควำมถ่ีท่ีจะเข้ำประมูล รำคำข้ันต่ ำในกำรประมูล รำคำเร่ิมต้นในกำรประมูล
- กสทช.ยังไม่แสดงให้เห็นว่ำน ำเกณฑ์อะไรมำก ำหนดรำคำข้ันต่ ำของคล่ืนควำมถ่ี
ท่ีจะประมูลในแต่ละพ้ืนท่ี
-กสทช. ได้มีผลกำรศึกษำวิจัย หรือกำรอ้งอิงข้อมูลจำกแหล่งใด
มำประกอบกำรพิจำรณำสภำพของพ้ืนท่ี กับควำมต้องกำรกำร
ใช้คล่ืนควำมถ่ี ท้ังในด้ำนเศรษฐกิจและภูมิประเทศ ของแต่ละระดับ
ในกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี
-ผังควำมถ่ี ก ำลังส่ง มำตรฐำนทำงเทคนิค ท่ีจะประมูลในแต่ละพ้ืนท่ี กสทช. ยัง
ไม่น ำออกมำเผยแพร่แล้วจะให้แสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำงไร

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำร
ก ำหนดนโยบำยและออกประกำศ
หลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551มำตรำ 10 
(3)  ได้แบ่งใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยใช้คล่ืนควำมถ่ี ประเภท
ใบอนุญำตประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ไว้ 3 ระดับ ได้แก่ ระดับชำติ 
ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน ประกอบกับพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี
และก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม
 พ.ศ. 2553 มำตรำ 41 วรรคสอง ก ำหนดให้
กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับ
ภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับได้ และมำตรำ 42 
ก ำหนดให้กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำม
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด โดยค ำนึงถึงควำมสำมำรถใน
กำรเข้ำร่วมประมูลของผู้ประกอบกิจกำรท้ังรำยเล็กและรำยใหญ่ ท้ังน้ี รำยละเอียดท่ี
จ ำเป็นจะมีกำรระบุไว้ในประกำศเชิญชวน ซ่ึงจะมีกำรเผยแพร่ประกำศเชิญชวน เม่ือร่ำง
ประกำศน้ี มีผลใช้บังคับ



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน
เม่ือ กสทช. เห็นควรให้มีกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีโดยวิธีกำรประมูล 

 (รำยละเอียดตำม ข้อ 4 ของร่ำง ประกำศฯ)
ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

26 นำงสำว ปุณญำนุช ศำลำจันทร์ สถำนีวิทยุต้นกล้ำเรดิโอ ไม่เห็นด้วย -เป็นประกำศท่ีเอำเปรียบผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพรำะเป็นกำรมัดมือชก
ผู้ท่ีเข้ำประมูล โดยไม่ได้แจ้งไม่ให้ทรำบรำยละเอียด เช่น ควำมถ่ีท่ีจะประมูล 
ก ำลังส่งท่ีจะประมูล ระบบท่ีจะประมูล
-กำรท่ีจะเปิดประมูลแต่ละคร้ัง กสทช. ใช้เกณฑ์อะไร และเหตุผล
อะไรมำก ำหนดว่ำจะต้องมีกำรประมูล โดยจะต้องยกเว้นกำรประมูลในพ้ืนท่ีท่ีมี
ควำมถ่ีเพียงพอต่อกำรใช้งำน เช่นบำงอ ำเภอ เช่น อ.เวียงแหง อ.อมก๋อย จ.
เชียงใหม่ หรือบำงจังหวัด เช่น จ.แม่ฮ่องสอน ขณะน้ีมีควำมถ่ีท่ีใช้งำนเพียง ไม่ถึง
 10 คล่ืน ซ่ึงยังเหลือใช้งำนอีกมำก ท้ังน้ีเป็นไปตำม พรบ.องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ 
ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1
- กสทช.ยังไม่แสดงให้เห็นว่ำ มีเกณฑ์อะไรมำก ำหนด จ ำนวนคล่ืน
ควำมถ่ีท่ีจะเข้ำประมูล รำคำข้ันต่ ำในกำรประมูล รำคำเร่ิมต้นในกำรประมูล
- กสทช.ยังไม่แสดงให้เห็นว่ำน ำเกณฑ์อะไรมำก ำหนดรำคำข้ันต่ ำของคล่ืนควำมถ่ี
ท่ีจะประมูลในแต่ละพ้ืนท่ี
-กสทช. ได้มีผลกำรศึกษำวิจัย หรือกำรอ้งอิงข้อมูลจำกแหล่งใด
มำประกอบกำรพิจำรณำสภำพของพ้ืนท่ี กับควำมต้องกำรกำร
ใช้คล่ืนควำมถ่ี ท้ังในด้ำนเศรษฐกิจและภูมิประเทศ ของแต่ละระดับ
ในกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี
-ผังควำมถ่ี ก ำลังส่ง มำตรฐำนทำงเทคนิค ท่ีจะประมูลในแต่ละพ้ืนท่ี กสทช. ยัง
ไม่น ำออกมำเผยแพร่แล้วจะให้แสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำงไร

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำร
ก ำหนดนโยบำยและออกประกำศ
หลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551มำตรำ 10 
(3)  ได้แบ่งใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยใช้คล่ืนควำมถ่ี ประเภท
ใบอนุญำตประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ไว้ 3 ระดับ ได้แก่ ระดับชำติ 
ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน ประกอบกับพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี
และก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม
 พ.ศ. 2553 มำตรำ 41 วรรคสอง ก ำหนดให้
กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับ
ภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับได้ และมำตรำ 42 
ก ำหนดให้กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำม
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด โดยค ำนึงถึงควำมสำมำรถใน
กำรเข้ำร่วมประมูลของผู้ประกอบกิจกำรท้ังรำยเล็กและรำยใหญ่ ท้ังน้ี รำยละเอียดท่ี
จ ำเป็นจะมีกำรระบุไว้ในประกำศเชิญชวน ซ่ึงจะมีกำรเผยแพร่ประกำศเชิญชวน เม่ือร่ำง
ประกำศน้ี มีผลใช้บังคับ



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน
เม่ือ กสทช. เห็นควรให้มีกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีโดยวิธีกำรประมูล 

 (รำยละเอียดตำม ข้อ 4 ของร่ำง ประกำศฯ)
ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

27 นำย สำนนท์ ทองใหม่ สถำนีวิทยุต้นกล้ำเรดิโอ ไม่เห็นด้วย -เป็นประกำศท่ีเอำเปรียบผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพรำะเป็นกำรมัดมือชก
ผู้ท่ีเข้ำประมูล โดยไม่ได้แจ้งไม่ให้ทรำบรำยละเอียด เช่น ควำมถ่ีท่ีจะประมูล 
ก ำลังส่งท่ีจะประมูล ระบบท่ีจะประมูล
-กำรท่ีจะเปิดประมูลแต่ละคร้ัง กสทช. ใช้เกณฑ์อะไร และเหตุผล
อะไรมำก ำหนดว่ำจะต้องมีกำรประมูล โดยจะต้องยกเว้นกำรประมูลในพ้ืนท่ีท่ีมี
ควำมถ่ีเพียงพอต่อกำรใช้งำน เช่นบำงอ ำเภอ เช่น อ.เวียงแหง อ.อมก๋อย จ.
เชียงใหม่ หรือบำงจังหวัด เช่น จ.แม่ฮ่องสอน ขณะน้ีมีควำมถ่ีท่ีใช้งำนเพียง ไม่ถึง
 10 คล่ืน ซ่ึงยังเหลือใช้งำนอีกมำก ท้ังน้ีเป็นไปตำม พรบ.องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ 
ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1
- กสทช.ยังไม่แสดงให้เห็นว่ำ มีเกณฑ์อะไรมำก ำหนด จ ำนวนคล่ืน
ควำมถ่ีท่ีจะเข้ำประมูล รำคำข้ันต่ ำในกำรประมูล รำคำเร่ิมต้นในกำรประมูล
- กสทช.ยังไม่แสดงให้เห็นว่ำน ำเกณฑ์อะไรมำก ำหนดรำคำข้ันต่ ำของคล่ืนควำมถ่ี
ท่ีจะประมูลในแต่ละพ้ืนท่ี
-กสทช. ได้มีผลกำรศึกษำวิจัย หรือกำรอ้งอิงข้อมูลจำกแหล่งใด
มำประกอบกำรพิจำรณำสภำพของพ้ืนท่ี กับควำมต้องกำรกำร
ใช้คล่ืนควำมถ่ี ท้ังในด้ำนเศรษฐกิจและภูมิประเทศ ของแต่ละระดับ
ในกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี
-ผังควำมถ่ี ก ำลังส่ง มำตรฐำนทำงเทคนิค ท่ีจะประมูลในแต่ละพ้ืนท่ี กสทช. ยัง
ไม่น ำออกมำเผยแพร่แล้วจะให้แสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำงไร

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำร
ก ำหนดนโยบำยและออกประกำศ
หลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551มำตรำ 10 
(3)  ได้แบ่งใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยใช้คล่ืนควำมถ่ี ประเภท
ใบอนุญำตประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ไว้ 3 ระดับ ได้แก่ ระดับชำติ 
ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน ประกอบกับพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี
และก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม
 พ.ศ. 2553 มำตรำ 41 วรรคสอง ก ำหนดให้
กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับ
ภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับได้ และมำตรำ 42 
ก ำหนดให้กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำม
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด โดยค ำนึงถึงควำมสำมำรถใน
กำรเข้ำร่วมประมูลของผู้ประกอบกิจกำรท้ังรำยเล็กและรำยใหญ่ ท้ังน้ี รำยละเอียดท่ี
จ ำเป็นจะมีกำรระบุไว้ในประกำศเชิญชวน ซ่ึงจะมีกำรเผยแพร่ประกำศเชิญชวน เม่ือร่ำง
ประกำศน้ี มีผลใช้บังคับ



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน
เม่ือ กสทช. เห็นควรให้มีกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีโดยวิธีกำรประมูล 

 (รำยละเอียดตำม ข้อ 4 ของร่ำง ประกำศฯ)
ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

28 นำย ประจวบ สำครินทร์ สถำนีวิทยุรัตภูมิเรดิโอ ไม่เห็นด้วย -เป็นประกำศท่ีเอำเปรียบผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพรำะเป็นกำรมัดมือชก
ผู้ท่ีเข้ำประมูล โดยไม่ได้แจ้งไม่ให้ทรำบรำยละเอียด เช่น ควำมถ่ีท่ีจะประมูล 
ก ำลังส่งท่ีจะประมูล ระบบท่ีจะประมูล
-กำรท่ีจะเปิดประมูลแต่ละคร้ัง กสทช. ใช้เกณฑ์อะไร และเหตุผล
อะไรมำก ำหนดว่ำจะต้องมีกำรประมูล โดยจะต้องยกเว้นกำรประมูลในพ้ืนท่ีท่ีมี
ควำมถ่ีเพียงพอต่อกำรใช้งำน เช่นบำงอ ำเภอ เช่น อ.เวียงแหง อ.อมก๋อย จ.
เชียงใหม่ หรือบำงจังหวัด เช่น จ.แม่ฮ่องสอน ขณะน้ีมีควำมถ่ีท่ีใช้งำนเพียง ไม่ถึง
 10 คล่ืน ซ่ึงยังเหลือใช้งำนอีกมำก ท้ังน้ีเป็นไปตำม พรบ.องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ 
ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1
- กสทช.ยังไม่แสดงให้เห็นว่ำ มีเกณฑ์อะไรมำก ำหนด จ ำนวนคล่ืน
ควำมถ่ีท่ีจะเข้ำประมูล รำคำข้ันต่ ำในกำรประมูล รำคำเร่ิมต้นในกำรประมูล
- กสทช.ยังไม่แสดงให้เห็นว่ำน ำเกณฑ์อะไรมำก ำหนดรำคำข้ันต่ ำของคล่ืนควำมถ่ี
ท่ีจะประมูลในแต่ละพ้ืนท่ี
-กสทช. ได้มีผลกำรศึกษำวิจัย หรือกำรอ้งอิงข้อมูลจำกแหล่งใด
มำประกอบกำรพิจำรณำสภำพของพ้ืนท่ี กับควำมต้องกำรกำร
ใช้คล่ืนควำมถ่ี ท้ังในด้ำนเศรษฐกิจและภูมิประเทศ ของแต่ละระดับ
ในกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี
-ผังควำมถ่ี ก ำลังส่ง มำตรฐำนทำงเทคนิค ท่ีจะประมูลในแต่ละพ้ืนท่ี กสทช. ยัง
ไม่น ำออกมำเผยแพร่แล้วจะให้แสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำงไร

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำร
ก ำหนดนโยบำยและออกประกำศ
หลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551มำตรำ 10 
(3)  ได้แบ่งใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยใช้คล่ืนควำมถ่ี ประเภท
ใบอนุญำตประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ไว้ 3 ระดับ ได้แก่ ระดับชำติ 
ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน ประกอบกับพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี
และก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม
 พ.ศ. 2553 มำตรำ 41 วรรคสอง ก ำหนดให้
กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับ
ภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับได้ และมำตรำ 42 
ก ำหนดให้กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำม
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด โดยค ำนึงถึงควำมสำมำรถใน
กำรเข้ำร่วมประมูลของผู้ประกอบกิจกำรท้ังรำยเล็กและรำยใหญ่ ท้ังน้ี รำยละเอียดท่ี
จ ำเป็นจะมีกำรระบุไว้ในประกำศเชิญชวน ซ่ึงจะมีกำรเผยแพร่ประกำศเชิญชวน เม่ือร่ำง
ประกำศน้ี มีผลใช้บังคับ



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน
เม่ือ กสทช. เห็นควรให้มีกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีโดยวิธีกำรประมูล 

 (รำยละเอียดตำม ข้อ 4 ของร่ำง ประกำศฯ)
ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

29 นำงสำว อพัชชำ ธนรุจิวรรธน์ 23 ซอยออทรัพย์  ถนนด ำรงพัฒนำ  ต ำบลบ้ำนนำ  อ ำเภอจะนะ  จังหวัดสงขลำไม่เห็นด้วย -เป็นประกำศท่ีเอำเปรียบผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพรำะเป็นกำรมัดมือชก
ผู้ท่ีเข้ำประมูล โดยไม่ได้แจ้งไม่ให้ทรำบรำยละเอียด เช่น ควำมถ่ีท่ีจะประมูล 
ก ำลังส่งท่ีจะประมูล ระบบท่ีจะประมูล
-กำรท่ีจะเปิดประมูลแต่ละคร้ัง กสทช. ใช้เกณฑ์อะไร และเหตุผล
อะไรมำก ำหนดว่ำจะต้องมีกำรประมูล โดยจะต้องยกเว้นกำรประมูลในพ้ืนท่ีท่ีมี
ควำมถ่ีเพียงพอต่อกำรใช้งำน เช่นบำงอ ำเภอ เช่น อ.เวียงแหง อ.อมก๋อย จ.
เชียงใหม่ หรือบำงจังหวัด เช่น จ.แม่ฮ่องสอน ขณะน้ีมีควำมถ่ีท่ีใช้งำนเพียง ไม่ถึง
 10 คล่ืน ซ่ึงยังเหลือใช้งำนอีกมำก ท้ังน้ีเป็นไปตำม พรบ.องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ 
ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1
- กสทช.ยังไม่แสดงให้เห็นว่ำ มีเกณฑ์อะไรมำก ำหนด จ ำนวนคล่ืน
ควำมถ่ีท่ีจะเข้ำประมูล รำคำข้ันต่ ำในกำรประมูล รำคำเร่ิมต้นในกำรประมูล
- กสทช.ยังไม่แสดงให้เห็นว่ำน ำเกณฑ์อะไรมำก ำหนดรำคำข้ันต่ ำของคล่ืนควำมถ่ี
ท่ีจะประมูลในแต่ละพ้ืนท่ี
-กสทช. ได้มีผลกำรศึกษำวิจัย หรือกำรอ้งอิงข้อมูลจำกแหล่งใด
มำประกอบกำรพิจำรณำสภำพของพ้ืนท่ี กับควำมต้องกำรกำร
ใช้คล่ืนควำมถ่ี ท้ังในด้ำนเศรษฐกิจและภูมิประเทศ ของแต่ละระดับ
ในกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี
-ผังควำมถ่ี ก ำลังส่ง มำตรฐำนทำงเทคนิค ท่ีจะประมูลในแต่ละพ้ืนท่ี กสทช. ยัง
ไม่น ำออกมำเผยแพร่แล้วจะให้แสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำงไร

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำร
ก ำหนดนโยบำยและออกประกำศ
หลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551มำตรำ 10 
(3)  ได้แบ่งใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยใช้คล่ืนควำมถ่ี ประเภท
ใบอนุญำตประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ไว้ 3 ระดับ ได้แก่ ระดับชำติ 
ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน ประกอบกับพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี
และก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม
 พ.ศ. 2553 มำตรำ 41 วรรคสอง ก ำหนดให้
กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับ
ภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับได้ และมำตรำ 42 
ก ำหนดให้กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำม
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด โดยค ำนึงถึงควำมสำมำรถใน
กำรเข้ำร่วมประมูลของผู้ประกอบกิจกำรท้ังรำยเล็กและรำยใหญ่ ท้ังน้ี รำยละเอียดท่ี
จ ำเป็นจะมีกำรระบุไว้ในประกำศเชิญชวน ซ่ึงจะมีกำรเผยแพร่ประกำศเชิญชวน เม่ือร่ำง
ประกำศน้ี มีผลใช้บังคับ



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน
เม่ือ กสทช. เห็นควรให้มีกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีโดยวิธีกำรประมูล 

 (รำยละเอียดตำม ข้อ 4 ของร่ำง ประกำศฯ)
ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

30 นำงสำว นูรีต้ำ กะละน๊ะ 132/1 หมู่1 
ต ำบลสะกอม 
อ ำเถอเทพำ 
จังหวัดสงขลำ

ไม่เห็นด้วย -เป็นประกำศท่ีเอำเปรียบผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพรำะเป็นกำรมัดมือชก
ผู้ท่ีเข้ำประมูล โดยไม่ได้แจ้งไม่ให้ทรำบรำยละเอียด เช่น ควำมถ่ีท่ีจะประมูล 
ก ำลังส่งท่ีจะประมูล ระบบท่ีจะประมูล
-กำรท่ีจะเปิดประมูลแต่ละคร้ัง กสทช. ใช้เกณฑ์อะไร และเหตุผล
อะไรมำก ำหนดว่ำจะต้องมีกำรประมูล โดยจะต้องยกเว้นกำรประมูลในพ้ืนท่ีท่ีมี
ควำมถ่ีเพียงพอต่อกำรใช้งำน เช่นบำงอ ำเภอ เช่น อ.เวียงแหง อ.อมก๋อย จ.
เชียงใหม่ หรือบำงจังหวัด เช่น จ.แม่ฮ่องสอน ขณะน้ีมีควำมถ่ีท่ีใช้งำนเพียง ไม่ถึง
 10 คล่ืน ซ่ึงยังเหลือใช้งำนอีกมำก ท้ังน้ีเป็นไปตำม พรบ.องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ 
ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1
- กสทช.ยังไม่แสดงให้เห็นว่ำ มีเกณฑ์อะไรมำก ำหนด จ ำนวนคล่ืน
ควำมถ่ีท่ีจะเข้ำประมูล รำคำข้ันต่ ำในกำรประมูล รำคำเร่ิมต้นในกำรประมูล
- กสทช.ยังไม่แสดงให้เห็นว่ำน ำเกณฑ์อะไรมำก ำหนดรำคำข้ันต่ ำของคล่ืนควำมถ่ี
ท่ีจะประมูลในแต่ละพ้ืนท่ี
-กสทช. ได้มีผลกำรศึกษำวิจัย หรือกำรอ้งอิงข้อมูลจำกแหล่งใด
มำประกอบกำรพิจำรณำสภำพของพ้ืนท่ี กับควำมต้องกำรกำร
ใช้คล่ืนควำมถ่ี ท้ังในด้ำนเศรษฐกิจและภูมิประเทศ ของแต่ละระดับ
ในกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี
-ผังควำมถ่ี ก ำลังส่ง มำตรฐำนทำงเทคนิค ท่ีจะประมูลในแต่ละพ้ืนท่ี กสทช. ยัง
ไม่น ำออกมำเผยแพร่แล้วจะให้แสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำงไร

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำร
ก ำหนดนโยบำยและออกประกำศ
หลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551มำตรำ 10 
(3)  ได้แบ่งใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยใช้คล่ืนควำมถ่ี ประเภท
ใบอนุญำตประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ไว้ 3 ระดับ ได้แก่ ระดับชำติ 
ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน ประกอบกับพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี
และก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม
 พ.ศ. 2553 มำตรำ 41 วรรคสอง ก ำหนดให้
กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับ
ภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับได้ และมำตรำ 42 
ก ำหนดให้กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำม
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด โดยค ำนึงถึงควำมสำมำรถใน
กำรเข้ำร่วมประมูลของผู้ประกอบกิจกำรท้ังรำยเล็กและรำยใหญ่ ท้ังน้ี รำยละเอียดท่ี
จ ำเป็นจะมีกำรระบุไว้ในประกำศเชิญชวน ซ่ึงจะมีกำรเผยแพร่ประกำศเชิญชวน เม่ือร่ำง
ประกำศน้ี มีผลใช้บังคับ



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน
เม่ือ กสทช. เห็นควรให้มีกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีโดยวิธีกำรประมูล 

 (รำยละเอียดตำม ข้อ 4 ของร่ำง ประกำศฯ)
ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

31 นำย พลภัทร ฝ่ำยบุตร สถำนีวิทยุฟ้ำใสเรดิโอ
สกลนคร FM 90.00 
Mhz

ไม่เห็นด้วย -เป็นประกำศท่ีเอำเปรียบผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพรำะเป็นกำรมัดมือชก
ผู้ท่ีเข้ำประมูล โดยไม่ได้แจ้งไม่ให้ทรำบรำยละเอียด เช่น ควำมถ่ีท่ีจะประมูล 
ก ำลังส่งท่ีจะประมูล ระบบท่ีจะประมูล
-กำรท่ีจะเปิดประมูลแต่ละคร้ัง กสทช. ใช้เกณฑ์อะไร และเหตุผล
อะไรมำก ำหนดว่ำจะต้องมีกำรประมูล โดยจะต้องยกเว้นกำรประมูลในพ้ืนท่ีท่ีมี
ควำมถ่ีเพียงพอต่อกำรใช้งำน เช่นบำงอ ำเภอ เช่น อ.เวียงแหง อ.อมก๋อย จ.
เชียงใหม่ หรือบำงจังหวัด เช่น จ.แม่ฮ่องสอน ขณะน้ีมีควำมถ่ีท่ีใช้งำนเพียง ไม่ถึง
 10 คล่ืน ซ่ึงยังเหลือใช้งำนอีกมำก ท้ังน้ีเป็นไปตำม พรบ.องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ 
ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1
- กสทช.ยังไม่แสดงให้เห็นว่ำ มีเกณฑ์อะไรมำก ำหนด จ ำนวนคล่ืน
ควำมถ่ีท่ีจะเข้ำประมูล รำคำข้ันต่ ำในกำรประมูล รำคำเร่ิมต้นในกำรประมูล
- กสทช.ยังไม่แสดงให้เห็นว่ำน ำเกณฑ์อะไรมำก ำหนดรำคำข้ันต่ ำของคล่ืนควำมถ่ี
ท่ีจะประมูลในแต่ละพ้ืนท่ี
-กสทช. ได้มีผลกำรศึกษำวิจัย หรือกำรอ้งอิงข้อมูลจำกแหล่งใด
มำประกอบกำรพิจำรณำสภำพของพ้ืนท่ี กับควำมต้องกำรกำร
ใช้คล่ืนควำมถ่ี ท้ังในด้ำนเศรษฐกิจและภูมิประเทศ ของแต่ละระดับ
ในกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี
-ผังควำมถ่ี ก ำลังส่ง มำตรฐำนทำงเทคนิค ท่ีจะประมูลในแต่ละพ้ืนท่ี กสทช. ยัง
ไม่น ำออกมำเผยแพร่แล้วจะให้แสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำงไร

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำร
ก ำหนดนโยบำยและออกประกำศ
หลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551มำตรำ 10 
(3)  ได้แบ่งใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยใช้คล่ืนควำมถ่ี ประเภท
ใบอนุญำตประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ไว้ 3 ระดับ ได้แก่ ระดับชำติ 
ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน ประกอบกับพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี
และก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม
 พ.ศ. 2553 มำตรำ 41 วรรคสอง ก ำหนดให้
กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับ
ภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับได้ และมำตรำ 42 
ก ำหนดให้กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำม
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด โดยค ำนึงถึงควำมสำมำรถใน
กำรเข้ำร่วมประมูลของผู้ประกอบกิจกำรท้ังรำยเล็กและรำยใหญ่ ท้ังน้ี รำยละเอียดท่ี
จ ำเป็นจะมีกำรระบุไว้ในประกำศเชิญชวน ซ่ึงจะมีกำรเผยแพร่ประกำศเชิญชวน เม่ือร่ำง
ประกำศน้ี มีผลใช้บังคับ



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน
เม่ือ กสทช. เห็นควรให้มีกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีโดยวิธีกำรประมูล 

 (รำยละเอียดตำม ข้อ 4 ของร่ำง ประกำศฯ)
ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

32 นำง เสง่ียม สังขฮวด สถำนีวิทยุทุ่งพลับพลำ ไม่เห็นด้วย -เป็นประกำศท่ีเอำเปรียบผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพรำะเป็นกำรมัดมือชก
ผู้ท่ีเข้ำประมูล โดยไม่ได้แจ้งไม่ให้ทรำบรำยละเอียด เช่น ควำมถ่ีท่ีจะประมูล 
ก ำลังส่งท่ีจะประมูล ระบบท่ีจะประมูล
-กำรท่ีจะเปิดประมูลแต่ละคร้ัง กสทช. ใช้เกณฑ์อะไร และเหตุผล
อะไรมำก ำหนดว่ำจะต้องมีกำรประมูล โดยจะต้องยกเว้นกำรประมูลในพ้ืนท่ีท่ีมี
ควำมถ่ีเพียงพอต่อกำรใช้งำน เช่นบำงอ ำเภอ เช่น อ.เวียงแหง อ.อมก๋อย จ.
เชียงใหม่ หรือบำงจังหวัด เช่น จ.แม่ฮ่องสอน ขณะน้ีมีควำมถ่ีท่ีใช้งำนเพียง ไม่ถึง
 10 คล่ืน ซ่ึงยังเหลือใช้งำนอีกมำก ท้ังน้ีเป็นไปตำม พรบ.องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ 
ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1
- กสทช.ยังไม่แสดงให้เห็นว่ำ มีเกณฑ์อะไรมำก ำหนด จ ำนวนคล่ืน
ควำมถ่ีท่ีจะเข้ำประมูล รำคำข้ันต่ ำในกำรประมูล รำคำเร่ิมต้นในกำรประมูล
- กสทช.ยังไม่แสดงให้เห็นว่ำน ำเกณฑ์อะไรมำก ำหนดรำคำข้ันต่ ำของคล่ืนควำมถ่ี
ท่ีจะประมูลในแต่ละพ้ืนท่ี
-กสทช. ได้มีผลกำรศึกษำวิจัย หรือกำรอ้งอิงข้อมูลจำกแหล่งใด
มำประกอบกำรพิจำรณำสภำพของพ้ืนท่ี กับควำมต้องกำรกำร
ใช้คล่ืนควำมถ่ี ท้ังในด้ำนเศรษฐกิจและภูมิประเทศ ของแต่ละระดับ
ในกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี
-ผังควำมถ่ี ก ำลังส่ง มำตรฐำนทำงเทคนิค ท่ีจะประมูลในแต่ละพ้ืนท่ี กสทช. ยัง
ไม่น ำออกมำเผยแพร่แล้วจะให้แสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำงไร

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำร
ก ำหนดนโยบำยและออกประกำศ
หลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551มำตรำ 10 
(3)  ได้แบ่งใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยใช้คล่ืนควำมถ่ี ประเภท
ใบอนุญำตประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ไว้ 3 ระดับ ได้แก่ ระดับชำติ 
ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน ประกอบกับพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี
และก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม
 พ.ศ. 2553 มำตรำ 41 วรรคสอง ก ำหนดให้
กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับ
ภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับได้ และมำตรำ 42 
ก ำหนดให้กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำม
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด โดยค ำนึงถึงควำมสำมำรถใน
กำรเข้ำร่วมประมูลของผู้ประกอบกิจกำรท้ังรำยเล็กและรำยใหญ่ ท้ังน้ี รำยละเอียดท่ี
จ ำเป็นจะมีกำรระบุไว้ในประกำศเชิญชวน ซ่ึงจะมีกำรเผยแพร่ประกำศเชิญชวน เม่ือร่ำง
ประกำศน้ี มีผลใช้บังคับ



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน
เม่ือ กสทช. เห็นควรให้มีกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีโดยวิธีกำรประมูล 

 (รำยละเอียดตำม ข้อ 4 ของร่ำง ประกำศฯ)
ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

33 คุณ อ ำไพ อุทัยมำ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด อ ำไพ 
เรดิโอ FM 90.75 MHz

ไม่เห็นด้วย -เป็นประกำศท่ีเอำเปรียบผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพรำะเป็นกำรมัดมือชก
ผู้ท่ีเข้ำประมูล โดยไม่ได้แจ้งไม่ให้ทรำบรำยละเอียด เช่น ควำมถ่ีท่ีจะประมูล 
ก ำลังส่งท่ีจะประมูล ระบบท่ีจะประมูล
-กำรท่ีจะเปิดประมูลแต่ละคร้ัง กสทช. ใช้เกณฑ์อะไร และเหตุผล
อะไรมำก ำหนดว่ำจะต้องมีกำรประมูล โดยจะต้องยกเว้นกำรประมูลในพ้ืนท่ีท่ีมี
ควำมถ่ีเพียงพอต่อกำรใช้งำน เช่นบำงอ ำเภอ เช่น อ.เวียงแหง อ.อมก๋อย จ.
เชียงใหม่ หรือบำงจังหวัด เช่น จ.แม่ฮ่องสอน ขณะน้ีมีควำมถ่ีท่ีใช้งำนเพียง ไม่ถึง
 10 คล่ืน ซ่ึงยังเหลือใช้งำนอีกมำก ท้ังน้ีเป็นไปตำม พรบ.องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ 
ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1
- กสทช.ยังไม่แสดงให้เห็นว่ำ มีเกณฑ์อะไรมำก ำหนด จ ำนวนคล่ืน
ควำมถ่ีท่ีจะเข้ำประมูล รำคำข้ันต่ ำในกำรประมูล รำคำเร่ิมต้นในกำรประมูล
- กสทช.ยังไม่แสดงให้เห็นว่ำน ำเกณฑ์อะไรมำก ำหนดรำคำข้ันต่ ำของคล่ืนควำมถ่ี
ท่ีจะประมูลในแต่ละพ้ืนท่ี
-กสทช. ได้มีผลกำรศึกษำวิจัย หรือกำรอ้งอิงข้อมูลจำกแหล่งใด
มำประกอบกำรพิจำรณำสภำพของพ้ืนท่ี กับควำมต้องกำรกำร
ใช้คล่ืนควำมถ่ี ท้ังในด้ำนเศรษฐกิจและภูมิประเทศ ของแต่ละระดับ
ในกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี
-ผังควำมถ่ี ก ำลังส่ง มำตรฐำนทำงเทคนิค ท่ีจะประมูลในแต่ละพ้ืนท่ี กสทช. ยัง
ไม่น ำออกมำเผยแพร่แล้วจะให้แสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำงไร

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำร
ก ำหนดนโยบำยและออกประกำศ
หลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551มำตรำ 10 
(3)  ได้แบ่งใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยใช้คล่ืนควำมถ่ี ประเภท
ใบอนุญำตประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ไว้ 3 ระดับ ได้แก่ ระดับชำติ 
ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน ประกอบกับพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี
และก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม
 พ.ศ. 2553 มำตรำ 41 วรรคสอง ก ำหนดให้
กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับ
ภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับได้ และมำตรำ 42 
ก ำหนดให้กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำม
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด โดยค ำนึงถึงควำมสำมำรถใน
กำรเข้ำร่วมประมูลของผู้ประกอบกิจกำรท้ังรำยเล็กและรำยใหญ่ ท้ังน้ี รำยละเอียดท่ี
จ ำเป็นจะมีกำรระบุไว้ในประกำศเชิญชวน ซ่ึงจะมีกำรเผยแพร่ประกำศเชิญชวน เม่ือร่ำง
ประกำศน้ี มีผลใช้บังคับ



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน
เม่ือ กสทช. เห็นควรให้มีกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีโดยวิธีกำรประมูล 

 (รำยละเอียดตำม ข้อ 4 ของร่ำง ประกำศฯ)
ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

34 นำย สมเกียรติ วีระวัฒน์โสภณหจก.ชุมแสงเรดิโอ กรุ๊ป  (สถำนีวิทยุชุมแสงเรดิโอ  FM 103.25Mhzไม่เห็นด้วย -เป็นประกำศท่ีเอำเปรียบผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพรำะเป็นกำรมัดมือชก
ผู้ท่ีเข้ำประมูล โดยไม่ได้แจ้งไม่ให้ทรำบรำยละเอียด เช่น ควำมถ่ีท่ีจะประมูล 
ก ำลังส่งท่ีจะประมูล ระบบท่ีจะประมูล
-กำรท่ีจะเปิดประมูลแต่ละคร้ัง กสทช. ใช้เกณฑ์อะไร และเหตุผล
อะไรมำก ำหนดว่ำจะต้องมีกำรประมูล โดยจะต้องยกเว้นกำรประมูลในพ้ืนท่ีท่ีมี
ควำมถ่ีเพียงพอต่อกำรใช้งำน เช่นบำงอ ำเภอ เช่น อ.เวียงแหง อ.อมก๋อย จ.
เชียงใหม่ หรือบำงจังหวัด เช่น จ.แม่ฮ่องสอน ขณะน้ีมีควำมถ่ีท่ีใช้งำนเพียง ไม่ถึง
 10 คล่ืน ซ่ึงยังเหลือใช้งำนอีกมำก ท้ังน้ีเป็นไปตำม พรบ.องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ 
ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1
- กสทช.ยังไม่แสดงให้เห็นว่ำ มีเกณฑ์อะไรมำก ำหนด จ ำนวนคล่ืน
ควำมถ่ีท่ีจะเข้ำประมูล รำคำข้ันต่ ำในกำรประมูล รำคำเร่ิมต้นในกำรประมูล
- กสทช.ยังไม่แสดงให้เห็นว่ำน ำเกณฑ์อะไรมำก ำหนดรำคำข้ันต่ ำของคล่ืนควำมถ่ี
ท่ีจะประมูลในแต่ละพ้ืนท่ี
-กสทช. ได้มีผลกำรศึกษำวิจัย หรือกำรอ้งอิงข้อมูลจำกแหล่งใด
มำประกอบกำรพิจำรณำสภำพของพ้ืนท่ี กับควำมต้องกำรกำร
ใช้คล่ืนควำมถ่ี ท้ังในด้ำนเศรษฐกิจและภูมิประเทศ ของแต่ละระดับ
ในกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี
-ผังควำมถ่ี ก ำลังส่ง มำตรฐำนทำงเทคนิค ท่ีจะประมูลในแต่ละพ้ืนท่ี กสทช. ยัง
ไม่น ำออกมำเผยแพร่แล้วจะให้แสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำงไร

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำร
ก ำหนดนโยบำยและออกประกำศ
หลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551มำตรำ 10 
(3)  ได้แบ่งใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยใช้คล่ืนควำมถ่ี ประเภท
ใบอนุญำตประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ไว้ 3 ระดับ ได้แก่ ระดับชำติ 
ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน ประกอบกับพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี
และก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม
 พ.ศ. 2553 มำตรำ 41 วรรคสอง ก ำหนดให้
กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับ
ภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับได้ และมำตรำ 42 
ก ำหนดให้กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำม
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด โดยค ำนึงถึงควำมสำมำรถใน
กำรเข้ำร่วมประมูลของผู้ประกอบกิจกำรท้ังรำยเล็กและรำยใหญ่ ท้ังน้ี รำยละเอียดท่ี
จ ำเป็นจะมีกำรระบุไว้ในประกำศเชิญชวน ซ่ึงจะมีกำรเผยแพร่ประกำศเชิญชวน เม่ือร่ำง
ประกำศน้ี มีผลใช้บังคับ



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน
เม่ือ กสทช. เห็นควรให้มีกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีโดยวิธีกำรประมูล 

 (รำยละเอียดตำม ข้อ 4 ของร่ำง ประกำศฯ)
ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

35 นำง วยุรี แหลมหลัก FM 101.25 Mhz  แม่โจ้เรดิโอไม่เห็นด้วย -เป็นประกำศท่ีเอำเปรียบผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพรำะเป็นกำรมัดมือชก
ผู้ท่ีเข้ำประมูล โดยไม่ได้แจ้งไม่ให้ทรำบรำยละเอียด เช่น ควำมถ่ีท่ีจะประมูล 
ก ำลังส่งท่ีจะประมูล ระบบท่ีจะประมูล
-กำรท่ีจะเปิดประมูลแต่ละคร้ัง กสทช. ใช้เกณฑ์อะไร และเหตุผล
อะไรมำก ำหนดว่ำจะต้องมีกำรประมูล โดยจะต้องยกเว้นกำรประมูลในพ้ืนท่ีท่ีมี
ควำมถ่ีเพียงพอต่อกำรใช้งำน เช่นบำงอ ำเภอ เช่น อ.เวียงแหง อ.อมก๋อย จ.
เชียงใหม่ หรือบำงจังหวัด เช่น จ.แม่ฮ่องสอน ขณะน้ีมีควำมถ่ีท่ีใช้งำนเพียง ไม่ถึง
 10 คล่ืน ซ่ึงยังเหลือใช้งำนอีกมำก ท้ังน้ีเป็นไปตำม พรบ.องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ 
ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1
- กสทช.ยังไม่แสดงให้เห็นว่ำ มีเกณฑ์อะไรมำก ำหนด จ ำนวนคล่ืน
ควำมถ่ีท่ีจะเข้ำประมูล รำคำข้ันต่ ำในกำรประมูล รำคำเร่ิมต้นในกำรประมูล
- กสทช.ยังไม่แสดงให้เห็นว่ำน ำเกณฑ์อะไรมำก ำหนดรำคำข้ันต่ ำของคล่ืนควำมถ่ี
ท่ีจะประมูลในแต่ละพ้ืนท่ี
-กสทช. ได้มีผลกำรศึกษำวิจัย หรือกำรอ้งอิงข้อมูลจำกแหล่งใด
มำประกอบกำรพิจำรณำสภำพของพ้ืนท่ี กับควำมต้องกำรกำร
ใช้คล่ืนควำมถ่ี ท้ังในด้ำนเศรษฐกิจและภูมิประเทศ ของแต่ละระดับ
ในกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี
-ผังควำมถ่ี ก ำลังส่ง มำตรฐำนทำงเทคนิค ท่ีจะประมูลในแต่ละพ้ืนท่ี กสทช. ยัง
ไม่น ำออกมำเผยแพร่แล้วจะให้แสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำงไร

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำร
ก ำหนดนโยบำยและออกประกำศ
หลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551มำตรำ 10 
(3)  ได้แบ่งใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยใช้คล่ืนควำมถ่ี ประเภท
ใบอนุญำตประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ไว้ 3 ระดับ ได้แก่ ระดับชำติ 
ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน ประกอบกับพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี
และก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม
 พ.ศ. 2553 มำตรำ 41 วรรคสอง ก ำหนดให้
กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับ
ภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับได้ และมำตรำ 42 
ก ำหนดให้กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำม
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด โดยค ำนึงถึงควำมสำมำรถใน
กำรเข้ำร่วมประมูลของผู้ประกอบกิจกำรท้ังรำยเล็กและรำยใหญ่ ท้ังน้ี รำยละเอียดท่ี
จ ำเป็นจะมีกำรระบุไว้ในประกำศเชิญชวน ซ่ึงจะมีกำรเผยแพร่ประกำศเชิญชวน เม่ือร่ำง
ประกำศน้ี มีผลใช้บังคับ



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน
เม่ือ กสทช. เห็นควรให้มีกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีโดยวิธีกำรประมูล 

 (รำยละเอียดตำม ข้อ 4 ของร่ำง ประกำศฯ)
ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

36 นำย อรรถพล สำครินทร์ สถำนีวิทยุรัตภูมิเรดิโอ ไม่เห็นด้วย -เป็นประกำศท่ีเอำเปรียบผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพรำะเป็นกำรมัดมือชก
ผู้ท่ีเข้ำประมูล โดยไม่ได้แจ้งไม่ให้ทรำบรำยละเอียด เช่น ควำมถ่ีท่ีจะประมูล 
ก ำลังส่งท่ีจะประมูล ระบบท่ีจะประมูล
-กำรท่ีจะเปิดประมูลแต่ละคร้ัง กสทช. ใช้เกณฑ์อะไร และเหตุผล
อะไรมำก ำหนดว่ำจะต้องมีกำรประมูล โดยจะต้องยกเว้นกำรประมูลในพ้ืนท่ีท่ีมี
ควำมถ่ีเพียงพอต่อกำรใช้งำน เช่นบำงอ ำเภอ เช่น อ.เวียงแหง อ.อมก๋อย จ.
เชียงใหม่ หรือบำงจังหวัด เช่น จ.แม่ฮ่องสอน ขณะน้ีมีควำมถ่ีท่ีใช้งำนเพียง ไม่ถึง
 10 คล่ืน ซ่ึงยังเหลือใช้งำนอีกมำก ท้ังน้ีเป็นไปตำม พรบ.องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ 
ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1
- กสทช.ยังไม่แสดงให้เห็นว่ำ มีเกณฑ์อะไรมำก ำหนด จ ำนวนคล่ืน
ควำมถ่ีท่ีจะเข้ำประมูล รำคำข้ันต่ ำในกำรประมูล รำคำเร่ิมต้นในกำรประมูล
- กสทช.ยังไม่แสดงให้เห็นว่ำน ำเกณฑ์อะไรมำก ำหนดรำคำข้ันต่ ำของคล่ืนควำมถ่ี
ท่ีจะประมูลในแต่ละพ้ืนท่ี
-กสทช. ได้มีผลกำรศึกษำวิจัย หรือกำรอ้งอิงข้อมูลจำกแหล่งใด
มำประกอบกำรพิจำรณำสภำพของพ้ืนท่ี กับควำมต้องกำรกำร
ใช้คล่ืนควำมถ่ี ท้ังในด้ำนเศรษฐกิจและภูมิประเทศ ของแต่ละระดับ
ในกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ี
-ผังควำมถ่ี ก ำลังส่ง มำตรฐำนทำงเทคนิค ท่ีจะประมูลในแต่ละพ้ืนท่ี กสทช. ยัง
ไม่น ำออกมำเผยแพร่แล้วจะให้แสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำงไร

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำร
ก ำหนดนโยบำยและออกประกำศ
หลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551มำตรำ 10 
(3)  ได้แบ่งใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยใช้คล่ืนควำมถ่ี ประเภท
ใบอนุญำตประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ไว้ 3 ระดับ ได้แก่ ระดับชำติ 
ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน ประกอบกับพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ี
และก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม
 พ.ศ. 2553 มำตรำ 41 วรรคสอง ก ำหนดให้
กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับ
ภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับได้ และมำตรำ 42 
ก ำหนดให้กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำม
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด โดยค ำนึงถึงควำมสำมำรถใน
กำรเข้ำร่วมประมูลของผู้ประกอบกิจกำรท้ังรำยเล็กและรำยใหญ่ ท้ังน้ี รำยละเอียดท่ี
จ ำเป็นจะมีกำรระบุไว้ในประกำศเชิญชวน ซ่ึงจะมีกำรเผยแพร่ประกำศเชิญชวน เม่ือร่ำง
ประกำศน้ี มีผลใช้บังคับ



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน
เม่ือ กสทช. เห็นควรให้มีกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีโดยวิธีกำรประมูล 

 (รำยละเอียดตำม ข้อ 4 ของร่ำง ประกำศฯ)
ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

37 นำย สมโรจน์ วสุพงศ์โสธร บมจ. จีเอ็มเอ็ม มีเดีย ไม่เห็นด้วย 
2.1 ควรมีกำรจัดประมูลในครำวเดียวกัน ท้ังน้ีจะจัดประมูลก่ีวันก็ได้ แต่อย่ำง
น้อยจะต้องให้สำธำรณชนได้เห้นภำพรวมเดียวกับแผนกำรจัดประมูลคล่ืนควำมถ่ี
ท้ังหมดพร้อมกันว่ำ ส ำหรับหมวดหมุ่ธุรกิจ (เอฟเอ็ม) ท่ีจะน ำมำประมูลน้ันมีคล่ืน
ควำมถ่ีใดบ้ำง และประมูลเม่ือใด เพ่ือให้ผู้ประสงค์เข้ำร่วมประมูลมีข้อมุลท่ี
ครบถ้วนเท่ำเทียมกัน เพียงพอท่ีจะวำงแผนธุรกิจและเลือกตัดสินใจ
2.2 ถึงแม้กำรประมูลจะเป็นระบบอนำล็อคซ่ึงไม่มีกำรเปล่ียนผ่ำนไปสู่ระบบ
ดิจิตอลก็ตำม แต่เน่ืองจำกปัจจุบันมีผู้ประกอบกำรเช่ำใช้บริกำรคล่ืนควำมถ่ีจำก
ผู้ประกอบกิจกำรรำยเดิมท่ีมีท้ังของ กสทช. กองทัพบก กองทัพเรือ กรม
ประชำสัมพันธ์ หรือ อสมท. เป็นต้น ดังน้ัน กำรท่ี กสทช. ตัดสินใจว่ำจะน ำคล่ืน
ควำมถ่ีของผู้ประกอบกำรรำยเดิมรำยใดมำประมูลก่อน ย่อมมีผลกระทบเก่ียวกับ
ควำมได้เปรียบเสียเปรียบในต้นทุนของกำรแข่งขันในกำรประกอบกิจกำรของผู้้
เช่ำใช้บริกำรของผู้ประกอบกำรรำยเดิมแตกต่ำงกัน เช่น บำงรำยจะต้องเตรียม
เงินประมูลก่อนเอกชนรำยอ่ืน ในขณะท่ีบำงรำยยังคงเป็นผู้เช่ำบริกำรตำมสัญญำ
เดิมอยู่ และคล่ืนควำมถ่ีใดท่ีมีช่ือเสียงมีผู้ติดตำมมำก (เรตต้ิงดี) ก็อำจเป็นผู้สนใจ
เข้ำร่วมแข่งขันประมูลจ ำนวนมำกก่อนคล่ืนควำมถ่ีอ่ืนๆ ท่ียังไม่มีกำรจัดประมูล 
ซ่ึงอำจท ำให้รำคำสูงเกินจริงและอำจท ำให้เอกชนท่ีเป็นผู้เช่ำใช้คล่ืนควำมถ่ีเดิมซ่ึง
เป็นผู้ท ำให้เรตต้ิงคล่ืนควำมถ่ีน้ันๆ สูง ก็อำจเสียเปรียบหรือมีเงินทุนต่ ำสู้
ผู้เข้ำร่วมประมูลทุนสูงไม่ได้ จึงอำจท ำให้กระบวนกำรแข่งขันไม่อำจเป็นธรรมได้

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร
ในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551
 มำตรำ 10 (3)  ได้แบ่งใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยใช้คล่ืนควำมถ่ี 
ประเภทใบอนุญำตประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ไว้ 3 ระดับ ได้แก่ ระดับชำติ 
ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน ประกอบกับพระรำชบัญญัติองค์กรจัด
สรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ 
และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 41 วรรคสอง ก ำหนดให้
กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ 
ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับได้ และมำตรำ 42 
ก ำหนดให้กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำม
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด โดยค ำนึงถึงควำมสำมำรถใน
กำรเข้ำร่วมประมูลของผู้ประกอบกิจกำรท้ังรำยเล็กและรำยใหญ่ 

ท้ังน้ี รำยละเอียดท่ีจ ำเป็นจะมีกำรระบุไว้ในประกำศเชิญชวน ซ่ึงจะมีกำรเผยแพร่
ประกำศเชิญชวน เม่ือร่ำงประกำศน้ี มีผลใช้บังคับ



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน
เม่ือ กสทช. เห็นควรให้มีกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีโดยวิธีกำรประมูล 

 (รำยละเอียดตำม ข้อ 4 ของร่ำง ประกำศฯ)
ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

นำย สมโรจน์ วสุพงศ์โสธร บมจ. จีเอ็มเอ็ม มีเดีย 2.3 กำรก ำหนดให้รำคำเร่ิมต้นท่ีจะประมูล "โดยค ำนึงถึงควำมสำมำรถในกำรเข้ำ
ร่วมประมุลของผู้ประกอบกิจกำรท้ังรำยเล็กและรำยใหญ่" น้ัน อำจท ำให้ผู้เช่ำ
คล่ืนควำมถ่ีเดิมท่ีเป็นผู้สร้ำงควำมนิยมให้คล่ืนควำมถ่ีน้ันมีมุลค่ำเสียเปรียบ ซ่ึง
หำกเป็นรำยเล็กก็ไม่อำจแข่งขันได้ ดังน้ัน หำกมีกำรจัดประมูลภำยใต้กติกำท่ีมี
คล่ืนควำมถ่ีแบบไม่จ ำกัด (เป็นระบบดิจิตอลแทนอนำล็อค) และ/หรือมีกำร
ก ำหนดรำคำประมูลร่มกับกำรพิจำรณำควำมเป็นผู้เช่ำใช้คล่ืนควำมถ่ีเดิมไม่ว่ำจะ
เป็นท่ีมีผลกำรด ำเนินงำนรวมถึง แผนกำรใช้คล่ืนควำมถ่ีท่ีเป็นประโยชน์ต่อสำ
ธำรณและคุ้มค่ำ เป็นต้น

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร
ในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551
 มำตรำ 10 (3)  ได้แบ่งใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยใช้คล่ืนควำมถ่ี 
ประเภทใบอนุญำตประกอบกิจกำรทำงธุรกิจ ไว้ 3 ระดับ ได้แก่ ระดับชำติ 
ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน ประกอบกับพระรำชบัญญัติองค์กรจัด
สรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ 
และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 41 วรรคสอง ก ำหนดให้
กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ 
ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับได้ และมำตรำ 42 
ก ำหนดให้กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำม
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด โดยค ำนึงถึงควำม
สำมำรถในกำรเข้ำร่วมประมูลของผู้ประกอบกิจกำรท้ังรำยเล็กและรำยใหญ่ 

ท้ังน้ี รำยละเอียดท่ีจ ำเป็นจะมีกำรระบุไว้ในประกำศเชิญชวน ซ่ึงจะมีกำรเผยแพร่
ประกำศเชิญชวน เม่ือร่ำงประกำศน้ี มีผลใช้บังคับ



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน
เม่ือ กสทช. เห็นควรให้มีกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีโดยวิธีกำรประมูล 

 (รำยละเอียดตำม ข้อ 4 ของร่ำง ประกำศฯ)
ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

38 นำง ช่อทิพย์ นรเศรษฐ์กุล บมจ. อสมท ไม่เห็นด้วย เน่ืองจำกหำก
1. ในทำงปฏิบัติ ส ำนักงำน กสทช. ยังไม่ได้ก ำหนดยืนยันว่ำ จ ำนวนคล่ืนท่ีจะ
ด ำเนินกำรประมูลมีท้ังหมดก่ีคล่ืน มีเพียงกำรแจ้งต่อสำธำรณชนว่ำจะประมูลคร้ัง
แรก 74 คล่ืน ซ่ึงจ ำนวนคล่ืนท่ีจะประมูลจะส่งผลดดยตรงต่อกำรคิดค ำนวณมูล
ค่ำท่ีเหมำะสมของคล่ืน ท้ังน้ี หำกในภำยหลัง ส ำนักงำน กสทช. ประกำศจ ำนวน
คล่ืนเพ่ิมข้ึน จะส่งผลเสียหำยต่อธุรกิจของผู้ท่ีประมูลได้ในครำวแรกน้ีเนอย่ำงมำก
2.กำรท่ีส ำนักงำน กสทช. ยังคงปล่อยให้มีสถำนีวิทยุประเภทสำธำรณะ ท่ีสำมำถ
หำรำยได้จำกกำรโฆษณำได้น้ัน ถึงแม้ว่ำจะมีข้อก ำหนดให้หำรำยได้แค่พอเล้ียงตัว
 แต่ไม่ได้มีกำรควบคุมอย่ำงชัดเจน ท ำให้เนช่องโหว่ให้สถำนีเหล่ำน้ีสำมำรถท ำ
ธุรกิจแข่งกับช่องธุรกิจท่ีประมูลได้ กำรท่ีส ำนักงำนปล่อยให้มีกำรกระท ำเช่นน้ี 
ย่อมเท่ำกับว่ำเนกำรส่งเสริมให้เกิดกำรแข่งขันท่ีไม่เนธรรมในธุรกิจ
วิทยุกระจำยเสียง
3. กำรท่ีส ำนักงำน กสทช. ปล่อยให้มีจ ำนวนคล่ืนท่ีถูกถือครองโดยหน่วยงำน
ต่ำงๆ เนจ ำนวนมำก โดยไม่มีข้อก ำหนดเง่ือนไขในกำรพิจำรณำอย่ำงชัดเจน และ
อนุญำตให้หำรำยได้ในเชิงธุรกิจได้น้ัน ย่อมเป็นกำรท ำให้ประเทศเสียประโยชน์
จำกรำยได้จำกกำรประมูลท่ีขำดหำยไปมำกกว่ำร้อยล้ำนบำท และท ำให้เกิดควำม
ไม่เป้นธรรมในกำรแข่งขันในเชิงธุรกิจวิทยุกระจำยเสียง ซ่ึงอำจเข้ำข่ำยกำรละ
เว้นกำรปฏิบัติหน้ำท่ีจนเกิดควำมเสียหำยต่อประเทศและผู้เข้ำร่วมกำรประมูลใน
ครำวน้ีได้

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำก
1. จ ำนวนคล่ืนท่ีจะประมูล และรำคำต้ังต้นจะมีกำรระบุไว้ในประกำศเชิญชวน ซ่ึงจะมี
กำรเผยแพร่ประกำศเชิญชวน เม่ือร่ำงประกำศน้ี มีผลใช้บังคับ
2.กำรโฆษณำหำรำยได้ของผู้รับอนุญำตประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง ประเภท
บริกำรสำธำรณะ ได้ถูกก ำหนดไว้ตำมมำตรำ 20 แห่งพระรำชบัญญัติกำรประกอบ
กิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 ซ่ึงสำมำรถโฆษณำหำรำยได้ได้
ตำมแต่ละประเภทและระยะเวลำท่ีกฎหมำยก ำหนด

39 คุณ สำวินีย์ มณีทอง หจก.จี เอส พี แอด
เวอทิสเม้นท์

ไม่เห็นด้วย

40 คุณ ณัชชำ ติยะวรบุญ บจก.เอทเชทเทอร่ำ (อี
ทีซี) อินเตอร์เนช่ันแนล

ไม่เห็นด้วย

41 คุณ ชุมพร พันธ์สวัสด์ิ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 
ชุมพรอิเล็กทรอนิกส์

ไม่เห็นด้วย

42 นำง ศรีนวล ค ำประเสริฐ สถำนีวิทยุภำคธุรกิจ 
คนเมืองล้ำนนำเรดิโอ

ไม่เห็นด้วย



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน
เม่ือ กสทช. เห็นควรให้มีกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีโดยวิธีกำรประมูล 

 (รำยละเอียดตำม ข้อ 4 ของร่ำง ประกำศฯ)
ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

43 คุณ จูมบำน เพียรกำร หจก.คนนำงแดดเรดิโอ
 96.50

ไม่เห็นด้วย

44 คุณ ชุำญชัย ธนำกูล หจก.บัวใหญ่พัฒนำเรดิ
โอ

ไม่เห็นด้วย

45 นำย สำธิต จันทร์แก้ว หจก.หัวไทรเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
46 นำย เจษฎำพงษ์ ฉวีชำติ หจก.รวยนิรันดร์เซอร์วิส ไม่เห็นด้วย

47 คุณ นิตยำ นำคอินทร์แจ้ง หจก.ยูสไมล์เอนเตอร์
เทนเมนท์

ไม่เห็นด้วย

48 นำย กิตติภพ สำยสนอง หจก.บี.บี.เอฟเอ็ม ไม่เห็นด้วย
49 นำย ธนสิน คงยุทธ วิทยุเสียงส่ือสำร

ประชำชน เอฟ เอ็ม 
96.00 เมกกะเฮิร์ซ

ไม่เห็นด้วย

50 นำงสำว สำคร คณำรีย์ หจก.ล้ำนนำอินเตอร์ ไม่เห็นด้วย
51 นำย บุญศรี กันทะมำ สถำนีวิทยุออนซอน

ชุมชน คนท้องถ่ิน เซ
เป็ด ตระกำรพืชผล 
อุบลรำชธำนี FM 
96.25 Mhz

ไม่เห็นด้วย

52 นำย สมำพล สุขสิงห์คลี ไม่เห็นด้วย
53 ว่ำท่ีร้อยตรี ฮำซำละห์ อำลี ไม่เห็นด้วย
54 นำงสำว สำคร คณำรีย์ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 

ล้ำนนำอินเตอร์
ไม่เห็นด้วย

55 นำง มี สุพล ผู้ฟังสถำนีวิทยุ FM 
104.25 MHz อ.เมือง 
จ.อุบลรำชธำนี

ไม่เห็นด้วย

56 นำย ภูมินทร์ วงค์ภูธร หจก. พีพี.พี เจริญทรัพย์ ไม่เห็นด้วย

57 ร.ต.อ. นิพนธ์ สุตัญต้ังใจ หจก.ไมล์ทอง 99 ไม่เห็นด้วย



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน
เม่ือ กสทช. เห็นควรให้มีกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีโดยวิธีกำรประมูล 

 (รำยละเอียดตำม ข้อ 4 ของร่ำง ประกำศฯ)
ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

58 นำย ธนกฤต รุ่งแสนทวี หจก. เอสทีจีแอดแอนด์
โปร

ไม่เห็นด้วย

59 นำยสุคิน แก้วก่อ
เก้ือ

สถำนีวิทยุซิต้ีเรดิโอยะลำ 073-2271098 ไม่เห็นด้วย

60 นำงสำว ณิชนำรญำณ์ สุระตโก สถำนีวิทยุมำยฮำร์ทเรดิ
โอ FM100 MHz หจก.
มำยฮำร์ทเรดิโอ 100
สงขลำ

ไม่เห็นด้วย

61 นำย สำยันต์ จันทร์เฮียง สถำนีวิทยุนครยำงเรดิโอ ไม่เห็นด้วย

62 นำงสำว อณัญญำ ปันศิริ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ที.เอ.
เทเลคอม แอนด์ บรอด
คำสท์

ไม่เห็นด้วย

63 นำย มโนธรรม ใจหำญ หจก.คลองท่อมเรดิโอ 
เรคคอร์ด

ไม่เห็นด้วย

64 นำงสำว ประภำพร บุญสมบัติ หจก.ยศสุนทร เรดิโอ ไม่เห็นด้วย
65 นำย สมศรี ค ำคูณ หจก.เรดิโอโครำช 

(93.75)
ไม่เห็นด้วย

66 ร้อยตรี ไพโรจน์ เงอเลอะ สถำนีวิทยุล้ิงค์ไทย
แลนด์ เรดิโอ FM. 
92.25 MHz

ไม่เห็นด้วย

67 นำงสำว ยุพำพรรณ แสงค ำพระ หจก.ชมดำวเรดิโอ
เน็ตเวิร์ค FM 96.75 
MHz อ.ท่ำเรือ 
พระนครศรีอยุธยำ

ไม่เห็นด้วย

68 คุณ สมใจ ซ ำฮกตัน สถำนีวิทยุรวมพลฅน
ข่ำว ชำวอยุธยำ

ไม่เห็นด้วย

69 นำงสำว พิจิตร หนูคีรี สถำนีวิทยุ 105.5 เรดิโอ ไม่เห็นด้วย



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน
เม่ือ กสทช. เห็นควรให้มีกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีโดยวิธีกำรประมูล 

 (รำยละเอียดตำม ข้อ 4 ของร่ำง ประกำศฯ)
ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

70 นำย พนม พูลเกิด แฟนเพลง ไม่เห็นด้วย
71 นำย อนุสรณ์ ชูชำวนำ คล่ืนเพ่ือกำรเกษตร

สุโขทัย FM 98.0 MHz
ไม่เห็นด้วย

72 คุณ สิริพักตร์ พ่วงพันธ์ คล่ืนเพ่ือกำรเกษตร ไม่เห็นด้วย
73 คุณ ก่ิงดำว ชูชำวนำ คล่ืนเพ่ือกำรเกษตร

สุโขทัย
ไม่เห็นด้วย

74 นำงสำว ลูกจันทน์ ชูชำวนำ คล่ืนเพ่ือกำรเกษตร
สุโขทัย FM 98.0 MHz

ไม่เห็นด้วย

75 นำย ธวชิน ชูชำวนำ คล่ืนเพ่ือกำรเกษตร
สุโขทัย FM 98.0 MHz

ไม่เห็นด้วย

76 นำง ประยงค์ ถึกเจริญ ผู้ฟังสถำนีวิทยุล้ิงค์ไทย
แลนด์ เรดิโอ FM 
92.25 MHz

ไม่เห็นด้วย

77 นำง อ ำภำ โพธิ ผู้ฟังสถำนีวิทยุล้ิงค์ไทย
แลนด์ เรดิโอ FM 
92.25 MHz

ไม่เห็นด้วย

78 นำงสำว สุวนิตย์ วิทยำภิรักษ์ ท่ีปรึกษำสถำนีวิทยุล้ิงค์
ไทยแลนด์ เรดิโอ FM 
92.25 MHz

ไม่เห็นด้วย

79 นำย อนุ้รุทธ์ ทูลไธสง รองผู้จัดกำรสถำนีวิทยุ
ล้ิงค์ไทยแลนด์ เรดิโอ 
FM 92.25 MHz

ไม่เห็นด้วย

80 นำย ประยูร ผลอุดม สถำนีวิทยุล้ิงค์ไทย
แลนด์ เรดิโอ FM 
92.25 MHz

ไม่เห็นด้วย



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน
เม่ือ กสทช. เห็นควรให้มีกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีโดยวิธีกำรประมูล 

 (รำยละเอียดตำม ข้อ 4 ของร่ำง ประกำศฯ)
ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

81 นำง สุวรรณ ใจตรง หจก. ศิลำพำณิชย์ เรดิ
โอ

ไม่เห็นด้วย

82 นำย เกษมสันต์ ฤทธ์ิทำ หจก.ต๊ิกรัตน 999 ไม่เห็นด้วย
83 นำย สิทธิชัย นวลเศรษฐ์ มหำวิทยำลัย

เทคโนโลยีรำชมงคลศรี
วิชัย วิทยำเขต
นครศรีธรรมรำช

ไม่เห็นด้วย

84 นำงสำว รัตนะ หนูคีรี ไม่เห็นด้วย
85 นำงสำว กัลยำ เกตุแก้ว ไม่เห็นด้วย
86 ว่ำท่ีร้อยตรี ศุภชัย เพ็งจันทร์ มหำวิทยำลัย

เทคโนโลยีรำชมงคลศรี
วิชัย

ไม่เห็นด้วย

87 นำงสำว สุขกมล รันสุภำ มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลศรี
วิชัย

ไม่เห็นด้วย

88 นำง กัญญมน มีแก้ว มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลศรี
วิชัย วิทยำเขต
นครศรีธรรมรำช

ไม่เห็นด้วย

89 นำงสำว ศลำศิณี ดีจันทร์ เทศบำลเมืองทุ่งสง ไม่เห็นด้วย
90 นำงสำว สุดำ ดำรำดิกุล เทศบำลเมืองทุ่งสง ไม่เห็นด้วย
91 นำง มำลี มหำชล ร้ำน ซัก อบ รีด ไม่เห็นด้วย
92 นำย อดุลย์ สมศิริ เทศบำลต ำบลชะมำย ไม่เห็นด้วย
93 นำง ศิวลี วงศ์แก้ว เทศบำลเมืองทุ่งสง ไม่เห็นด้วย
94 นำง ศิริวรรณ ขวัญใจ เทศบำลเมืองทุ่งสง ไม่เห็นด้วย
95 นำงสำว บุญญรัตน์ ชุมพล เทศบำลเมืองทุ่งสง ไม่เห็นด้วย
96 นำง บุญยวีร์ บุญโยดม สถำนีวิทยุ 105.5 เรดิโอ ไม่เห็นด้วย
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เม่ือ กสทช. เห็นควรให้มีกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีโดยวิธีกำรประมูล 

 (รำยละเอียดตำม ข้อ 4 ของร่ำง ประกำศฯ)
ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

97 นำย วิชิต แก้วเก้ือ สถำนีวิทยุ 105.5 เรดิโอ ไม่เห็นด้วย

98 นำงสำว สุภำรัตน์ สนมน้อย สถำนีวิทยุ 105.5 เรดิโอ ไม่เห็นด้วย

99 คุณ รัชนี หนูคีรี ไม่เห็นด้วย
100 นำงสำว มัลลิกำ ภูมิเวทย์พงษ์ ไม่เห็นด้วย
101 นำงสำว อภิสรำ สุขคง แฟนเพลง ไม่เห็นด้วย
102 นำงสำว สุกัญญำ จุลจงกล แฟนเพลง ไม่เห็นด้วย
103 นำงสำว วริศรำ ทองฤทธ์ิ แฟนเพลง ไม่เห็นด้วย
104 นำย โสภณ สวัสดีเมือง ดีเจ ไม่เห็นด้วย
105 นำย โกมล เพชรค ำ เจ้ำของสถำนี ไม่เห็นด้วย
106 นำงสำว บุญทิรำ ทวงรัก แฟนเพลง ไม่เห็นด้วย
107 นำง ศิริภำ รำชจ ำนงค์ แฟนเพลง ไม่เห็นด้วย
108 คุณ พรไพสิน สะอำดเอ่ียม แฟนเพลง ไม่เห็นด้วย
109 นำย ธนกฤต รุ่งแสนทวี หจก.เอส ที จี แอด 

แอนด์ โปร
ไม่เห็นด้วย

110 ร.ต.อ. นิพนธ์ สุตัญต้ังใจ หจก.ไมค์ทอง 99 ไม่เห็นด้วย
111 นำง วงศ์เดือน สุตัญต้ังใจ หจก.ไมค์ทอง 99 ไม่เห็นด้วย
112 นำย ภูมินทร์ วงค์ภูธร หจก.พี พี พี เจริญทรัพย์ ไม่เห็นด้วย

113 นำง อุไรวรรณ พรมจันทร์ สถำนีวิทยุกระจำยเสียง
 ดอนยูง-ดงฟ้ำห่วน Fm
 104.25 อุบลรำชธำนี

ไม่เห็นด้วย

114 นำง มี สุพล ผู้ฟังสถำนีวิทยุ Fm 
104.25 Mhz อ.เมือง 
จ. อุบลรำชธำนี

ไม่เห็นด้วย



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน
เม่ือ กสทช. เห็นควรให้มีกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีโดยวิธีกำรประมูล 

 (รำยละเอียดตำม ข้อ 4 ของร่ำง ประกำศฯ)
ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

115 นำงสำว วนิภรณ์ อำระหัง ผู้ฟังสถำนีวิทยุ Fm 
104.25 Mhz อ.เมือง 
จ. อุบลรำชธำนี

ไม่เห็นด้วย

116 นำง อรวัน วงษำ หจก. ก ำป้ันอินเตอร์ ไม่เห็นด้วย
117 นำง มำลี ศรีจันทร์อ่อน หจก. มำลีเรดิโอ 2017 ไม่เห็นด้วย

118 นำย ทศวงศ์ ศรีจันทร์อ่อน หจก. สิบตระกูล เรดิโอ ไม่เห็นด้วย

119 นำง ประไพ กัณฑสังข์ สถำนี
วิทยุกระจำยเสียง
ฮิวเมนเรดิโอ Fm 
91.00 Mhz อ.สวรรค์
โลก จ.สุโขทัย

ไม่เห็นด้วย

120 นำย ธนพล กัณฑสังข์ สถำนี
วิทยุกระจำยเสียง
ฮิวเมนเรดิโอ Fm 
91.00 Mhz อ.สวรรค์
โลก จ.สุโขทัย

ไม่เห็นด้วย

121 นำย พิเชษฐ ธิดำ RELAXRADIO FM 
107.00 MHz

ไม่เห็นด้วย

122 นำง ใจทิพย์ ธิดำ RELAXRADIO FM 
107.00 MHz

ไม่เห็นด้วย

123 นำงสำว สุนทรีย์ สุทธวัจน์ สถำนี
วิทยุกระจำยเสียง
ฮิวเมนเรดิโอ Fm 
91.00 Mhz อ.สวรรค์
โลก จ.สุโขทัย

ไม่เห็นด้วย

124 นำงสำว ฐิติรัตน์ ทรัพย์สิน สถำนีคนรักษ์ท้องถ่ิน 
FM 100.25 สุโขทัย

ไม่เห็นด้วย



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน
เม่ือ กสทช. เห็นควรให้มีกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีโดยวิธีกำรประมูล 

 (รำยละเอียดตำม ข้อ 4 ของร่ำง ประกำศฯ)
ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

125 ดร. สุเทพ เม้ำสง่ำ สมำคมวิชำชีพวิทยุ-
โทรทัศน์ภำคประชำชน

ไม่เห็นด้วย

126 คุณ กิติพงษ์ วงษ์ทองทิว สถำนีวิทยุคนรักปทุม ไม่เห็นด้วย
127 นำงสำว ฐิติรัตน์ ทรัพย์สิน สถำนีคนรักษ์ท้องถ่ิน ไม่เห็นด้วย
128 นำงสำว สำคร คณำรีย์ ไม่เห็นด้วย
129 นำง เพ็ญศรี จันทรัตน์ สถำนีวิทยุนำกะชะเรดิ

โอ
ไม่เห็นด้วย

130 คุณ รัตนำ จีอำทิตย์ หจก. เชียงรัตน์ มีเดีย 
กรุ๊ป

ไม่เห็นด้วย

131 นำย กนพจน์ ชำวนำ หจก. พำช่ืนเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
132 นำย ดวงจันทร์ ชำวนำ หจก. พำช่ืนเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
133 นำง ดวงสมร เทศศรีเมือง หจก. พำช่ืนเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
134 นำงสำว มำรศรี อุทก หจก.มัลติเวฟแอนด์

แม็กซ์เรดิโอ นครพนม 
ควำมถ่ี 92.0 MHz

ไม่เห็นด้วย

135 นำง เสง่ียม สังขฮวด วิทยุทุ่งพลับพลำ ไม่เห็นด้วย
136 นำย ชม สุขสบำย สถำนีวิทยุทุ่งพลับพลำ ไม่เห็นด้วย
137 นำง วนิรัตน์ ตรีพงษ์ ผู้ฟัง สถำนีวิทยุบ้ำน

สันติสุข FM 92.50 
MHz เมืองร้อยเอ็ด

ไม่เห็นด้วย

138 คุณ สรรเพชญ มณีกรกำนต์ สถำนีวิทยุบ้ำนสันติสุข 
FM 92.50 MHz

ไม่เห็นด้วย

139 นำงสำว นันทพร ข ำสุทัศน์ ผู้ฟัง สถำนีวิทยุบ้ำน
สันติสุข FM 92.50 
MHz เมืองร้อยเอ็ด

ไม่เห็นด้วย



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน
เม่ือ กสทช. เห็นควรให้มีกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีโดยวิธีกำรประมูล 

 (รำยละเอียดตำม ข้อ 4 ของร่ำง ประกำศฯ)
ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

140 นำงสำว รภิวัน มณีกรกำนต์ สถำนีวิทยุบ้ำนสันติสุข 
FM 92.50 MHz เมือง
ร้อยเอ็ด

ไม่เห็นด้วย

141 นำย ประมวล บุญศรี สถำนีวิทยุหนองรีเรดิโอ
 104.0MHz

ไม่เห็นด้วย

142 นำย ประวิทย์ พวงไธสง คล่ืนมหำชนคนปะค ำ 
(เรดิโอหรรษำ) Fm 
97.50 MHz

ไม่เห็นด้วย

143 นำง ธัญนันท์ รุ่งเรือง สถำนีวิทยุคนลูกทุ่ง 
ควำมถ่ี 92.00 MHz อ.
เมือง จ.สกลนคร

ไม่เห็นด้วย

144 นำย วีระ รุ่งเรือง สถำนีวิทยุคนลูกทุ่ง 
ควำมถ่ี 92.00 MHz อ.
เมือง จ.สกลนคร

ไม่เห็นด้วย

145 นำงสำว อภิญญำ จ ำปำเกตุ สถำนีวิทยุท้องถ่ินไทย
ปทุมรัตต์

ไม่เห็นด้วย

146 นำย พิชิต จ ำปำเกตุ สถำนีวิทยุท้องถ่ินไทย
ปทุมรัตต์

ไม่เห็นด้วย

147 นำง เพ็ญจิต จ ำปำเกตุ ไม่เห็นด้วย
148 นำงสำว สุวัจนำ ย่อมมี ไม่เห็นด้วย
149 นำงสำว พิศมัย วงศ์ละคร ไม่เห็นด้วย
150 นำง วิมลพรรณ เทศอำเส็น ไม่เห็นด้วย
151 นำย ประภำส หยิบล ำ ไม่เห็นด้วย
152 นำย วุฒิพงษ์ พรมจรี ไม่เห็นด้วย
153 นำงสำว ปิยดำ เทศอำเส็น ไม่เห็นด้วย
154 นำงสำว ดำวนภำ หยิบล ำ ไม่เห็นด้วย
155 นำงสำว อริสรำ จ ำปำเกตุ ไม่เห็นด้วย
156 นำงสำว นุจรีย์ เตำรัตน์ ไม่เห็นด้วย



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน
เม่ือ กสทช. เห็นควรให้มีกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีโดยวิธีกำรประมูล 

 (รำยละเอียดตำม ข้อ 4 ของร่ำง ประกำศฯ)
ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

157 นำย กิตติธัช ภูธนะโภคิน องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้
ประกอบกิจกำร
วิทยุกระจำยเสียงภำค
ประชำชนแห่งประเทศ
ไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย

158 นำย สว่ำง ทองไพ องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้
ประกอบกิจกำร
วิทยุกระจำยเสียงภำค
ประชำชนแห่งประเทศ
ไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย

159 นำย คณำโชค ตำมจิตเจริญ องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้
ประกอบกิจกำร
วิทยุกระจำยเสียงภำค
ประชำชนแห่งประเทศ
ไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย

160 นำย เอกอมตะอุธรน์ิ เกฐสิทธ์ิ องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้
ประกอบกิจกำร
วิทยุกระจำยเสียงภำค
ประชำชนแห่งประเทศ
ไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย

161 ดร. สุเทพ เม้ำสง่ำ องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้
ประกอบกิจกำร
วิทยุกระจำยเสียงภำค
ประชำชนแห่งประเทศ
ไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน
เม่ือ กสทช. เห็นควรให้มีกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีโดยวิธีกำรประมูล 

 (รำยละเอียดตำม ข้อ 4 ของร่ำง ประกำศฯ)
ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

162 นำย กิตต์ประพัฒน์ พิรุณห์ องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้
ประกอบกิจกำร
วิทยุกระจำยเสียงภำค
ประชำชนแห่งประเทศ
ไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย

163 นำย ชูชำติ อุทัยชิต องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้
ประกอบกิจกำร
วิทยุกระจำยเสียงภำค
ประชำชนแห่งประเทศ
ไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย

164 นำย ทองพูล ศรีบุญ องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้
ประกอบกิจกำร
วิทยุกระจำยเสียงภำค
ประชำชนแห่งประเทศ
ไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย

165 นำย อัครชัย เดชมูล องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้
ประกอบกิจกำร
วิทยุกระจำยเสียงภำค
ประชำชนแห่งประเทศ
ไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย

166 นำย ทรภูไพร วันโพนทอง องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้
ประกอบกิจกำร
วิทยุกระจำยเสียงภำค
ประชำชนแห่งประเทศ
ไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน
เม่ือ กสทช. เห็นควรให้มีกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีโดยวิธีกำรประมูล 

 (รำยละเอียดตำม ข้อ 4 ของร่ำง ประกำศฯ)
ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

167 นำงสำว รภิวัน มณีกรกำนต์) องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้
ประกอบกิจกำร
วิทยุกระจำยเสียงภำค
ประชำชนแห่งประเทศ
ไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย

168 ดร. ธนกฤต รุ่งแสนทวี องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้
ประกอบกิจกำร
วิทยุกระจำยเสียงภำค
ประชำชนแห่งประเทศ
ไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย

169 นำย หำญชัย วรรณทวี องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้
ประกอบกิจกำร
วิทยุกระจำยเสียงภำค
ประชำชนแห่งประเทศ
ไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย

170 นำย อภิชำติ แสงสว่ำง องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้
ประกอบกิจกำร
วิทยุกระจำยเสียงภำค
ประชำชนแห่งประเทศ
ไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย

171 นำย คณำวุฒิ กันทพลหำญ องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้
ประกอบกิจกำร
วิทยุกระจำยเสียงภำค
ประชำชนแห่งประเทศ
ไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน
เม่ือ กสทช. เห็นควรให้มีกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีโดยวิธีกำรประมูล 

 (รำยละเอียดตำม ข้อ 4 ของร่ำง ประกำศฯ)
ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

172 ร.ต.ต. สุขสันห์ ภิชัย องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้
ประกอบกิจกำร
วิทยุกระจำยเสียงภำค
ประชำชนแห่งประเทศ
ไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย

173 นำง วินิจ พิทักษวรรณ องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้
ประกอบกิจกำร
วิทยุกระจำยเสียงภำค
ประชำชนแห่งประเทศ
ไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย

174 นำงสำว จุฬำรัตน์ หอมนำน องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้
ประกอบกิจกำร
วิทยุกระจำยเสียงภำค
ประชำชนแห่งประเทศ
ไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย

175 นำย ประสิทธ์ิ วิรุณพันธ์ องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้
ประกอบกิจกำร
วิทยุกระจำยเสียงภำค
ประชำชนแห่งประเทศ
ไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย

176 นำย กฤตภำส ต๊ะประจำ องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้
ประกอบกิจกำร
วิทยุกระจำยเสียงภำค
ประชำชนแห่งประเทศ
ไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน
เม่ือ กสทช. เห็นควรให้มีกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีโดยวิธีกำรประมูล 

 (รำยละเอียดตำม ข้อ 4 ของร่ำง ประกำศฯ)
ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

177 นำงสำว ฐิติยำ บุญกอง องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้
ประกอบกิจกำร
วิทยุกระจำยเสียงภำค
ประชำชนแห่งประเทศ
ไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย

178 นำย ขวัญชำติ ดำสำ องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้
ประกอบกิจกำร
วิทยุกระจำยเสียงภำค
ประชำชนแห่งประเทศ
ไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย

179 นำย เกษมสันต์ ฤทธ์ิตำ องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้
ประกอบกิจกำร
วิทยุกระจำยเสียงภำค
ประชำชนแห่งประเทศ
ไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย

180 นำย ทวีศักด์ิ ปิยะวิสุทธิกุล องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้
ประกอบกิจกำร
วิทยุกระจำยเสียงภำค
ประชำชนแห่งประเทศ
ไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย

181 นำย อำคม วรรณสัก องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้
ประกอบกิจกำร
วิทยุกระจำยเสียงภำค
ประชำชนแห่งประเทศ
ไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน
เม่ือ กสทช. เห็นควรให้มีกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีโดยวิธีกำรประมูล 

 (รำยละเอียดตำม ข้อ 4 ของร่ำง ประกำศฯ)
ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

182 นำงสำว หทัยรัตวันท์ ผัดไทย 
ตรีอัมพร

องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้
ประกอบกิจกำร
วิทยุกระจำยเสียงภำค
ประชำชนแห่งประเทศ
ไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย

183 นำย ธวัช ไชยวงค์ องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้
ประกอบกิจกำร
วิทยุกระจำยเสียงภำค
ประชำชนแห่งประเทศ
ไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย

184 นำงสำว วดำวรรค์ พงศนันทน์ องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้
ประกอบกิจกำร
วิทยุกระจำยเสียงภำค
ประชำชนแห่งประเทศ
ไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย

185 นำย ชัยยศ ดำวศรีนนท์ องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้
ประกอบกิจกำร
วิทยุกระจำยเสียงภำค
ประชำชนแห่งประเทศ
ไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย

186 นำย สถำพร บรรหำร องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้
ประกอบกิจกำร
วิทยุกระจำยเสียงภำค
ประชำชนแห่งประเทศ
ไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน
เม่ือ กสทช. เห็นควรให้มีกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีโดยวิธีกำรประมูล 

 (รำยละเอียดตำม ข้อ 4 ของร่ำง ประกำศฯ)
ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

187 นำย ธีร สุดเล็ก องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้
ประกอบกิจกำร
วิทยุกระจำยเสียงภำค
ประชำชนแห่งประเทศ
ไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย

188 นำย วิริทธ์ิพล หิรัญรัตน์ องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้
ประกอบกิจกำร
วิทยุกระจำยเสียงภำค
ประชำชนแห่งประเทศ
ไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย

189 นำงสำว อรประภำ พุฒิหม่ืน องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้
ประกอบกิจกำร
วิทยุกระจำยเสียงภำค
ประชำชนแห่งประเทศ
ไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย

190 นำย สนทยำ ทิจะยัง องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้
ประกอบกิจกำร
วิทยุกระจำยเสียงภำค
ประชำชนแห่งประเทศ
ไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย

191 นำย สมชำย วจนะไพบูลย์ องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้
ประกอบกิจกำร
วิทยุกระจำยเสียงภำค
ประชำชนแห่งประเทศ
ไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน
เม่ือ กสทช. เห็นควรให้มีกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีโดยวิธีกำรประมูล 

 (รำยละเอียดตำม ข้อ 4 ของร่ำง ประกำศฯ)
ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

192 นำย ส ำเภำ บุญเป่ียม องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้
ประกอบกิจกำร
วิทยุกระจำยเสียงภำค
ประชำชนแห่งประเทศ
ไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย

193 นำย กำรุณ ตระกูลพุทธรักษำ องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้
ประกอบกิจกำร
วิทยุกระจำยเสียงภำค
ประชำชนแห่งประเทศ
ไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย

194 นำย พัฒนกฤษ พ่วงทอง องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้
ประกอบกิจกำร
วิทยุกระจำยเสียงภำค
ประชำชนแห่งประเทศ
ไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย

195 นำย ประสำน สินลิขิตกุล องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้
ประกอบกิจกำร
วิทยุกระจำยเสียงภำค
ประชำชนแห่งประเทศ
ไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย

196 ดร. เทิดแผ่นดินทอง ธำรชัย องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้
ประกอบกิจกำร
วิทยุกระจำยเสียงภำค
ประชำชนแห่งประเทศ
ไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน
เม่ือ กสทช. เห็นควรให้มีกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีโดยวิธีกำรประมูล 

 (รำยละเอียดตำม ข้อ 4 ของร่ำง ประกำศฯ)
ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

197 นำงสำว จณิสตำ วัฒนมะโน องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้
ประกอบกิจกำร
วิทยุกระจำยเสียงภำค
ประชำชนแห่งประเทศ
ไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย

198 นำย สมควร รำษี องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้
ประกอบกิจกำร
วิทยุกระจำยเสียงภำค
ประชำชนแห่งประเทศ
ไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย

199 นำย ธนกฤต ยมสังข์ องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้
ประกอบกิจกำร
วิทยุกระจำยเสียงภำค
ประชำชนแห่งประเทศ
ไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย

200 นำย มงคล ยองเพชร องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้
ประกอบกิจกำร
วิทยุกระจำยเสียงภำค
ประชำชนแห่งประเทศ
ไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย

201 นำย ชำลี นพวงศ์ ณ อยุธยำ องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้
ประกอบกิจกำร
วิทยุกระจำยเสียงภำค
ประชำชนแห่งประเทศ
ไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน
เม่ือ กสทช. เห็นควรให้มีกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีโดยวิธีกำรประมูล 

 (รำยละเอียดตำม ข้อ 4 ของร่ำง ประกำศฯ)
ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

202 นำย วชิระ พลต้ือ องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้
ประกอบกิจกำร
วิทยุกระจำยเสียงภำค
ประชำชนแห่งประเทศ
ไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย

203 นำย สุเทพ พิทักษ์เจริญวงศ์ องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้
ประกอบกิจกำร
วิทยุกระจำยเสียงภำค
ประชำชนแห่งประเทศ
ไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย

204 นำย อ ำนำจ จันทร์คง องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้
ประกอบกิจกำร
วิทยุกระจำยเสียงภำค
ประชำชนแห่งประเทศ
ไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย

205 นำย เกริกเกษม อรณบุญมำศ องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้
ประกอบกิจกำร
วิทยุกระจำยเสียงภำค
ประชำชนแห่งประเทศ
ไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย

206 นำย วรพจน์ ลัภโต องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้
ประกอบกิจกำร
วิทยุกระจำยเสียงภำค
ประชำชนแห่งประเทศ
ไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน
เม่ือ กสทช. เห็นควรให้มีกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีโดยวิธีกำรประมูล 

 (รำยละเอียดตำม ข้อ 4 ของร่ำง ประกำศฯ)
ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

207 นำงสำว พรรณทิพย์ วงศ์เทพ องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้
ประกอบกิจกำร
วิทยุกระจำยเสียงภำค
ประชำชนแห่งประเทศ
ไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย

208 นำย อนันต์ ข ำเขียว องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้
ประกอบกิจกำร
วิทยุกระจำยเสียงภำค
ประชำชนแห่งประเทศ
ไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย

209 นำย ชีพชยุตม์ มหำชินวร องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้
ประกอบกิจกำร
วิทยุกระจำยเสียงภำค
ประชำชนแห่งประเทศ
ไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย

210 นำย วิโรจน์ ศรีไสย องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้
ประกอบกิจกำร
วิทยุกระจำยเสียงภำค
ประชำชนแห่งประเทศ
ไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย

211 นำย กฤศ คล้ำยหิรัญ สถำนีวิทยุสีค้ิวเอฟเอ็ม ไม่เห็นด้วย
212 นำง ณฤดี มธุรส สถำนีบำงเสร่สัมนพันธ์ ไม่เห็นด้วย

213 นำงสำว ชนำพร เจริญผล สถำนีวิทยุกระจำยเสียง
 คนบำงบ่อ FM 
101.25 MHz

ไม่เห็นด้วย

214 นำง บุญสวย ชมพูสี ไม่เห็นด้วย
215 คุณ บุญเลียง เสนำวัง ไม่เห็นด้วย



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน
เม่ือ กสทช. เห็นควรให้มีกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีโดยวิธีกำรประมูล 

 (รำยละเอียดตำม ข้อ 4 ของร่ำง ประกำศฯ)
ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

216 คุณ สมจิตร โพนสีสม ไม่เห็นด้วย
217 นำย สมภำร ก้อนดินจ่ี ไม่เห็นด้วย
218 คุณ ค ำบู่ จรำฤทธ์ิ ไม่เห็นด้วย
219 นำย ศูนย์ ศรีษะเกษ ไม่เห็นด้วย
220 นำย ประสิทธ์ิ ชูข้ำว ไม่เห็นด้วย
221 นำง บุญล้วน สอนบุญตำ ไม่เห็นด้วย
222 คุณ พิกุล ไสลจิตร ไม่เห็นด้วย
223 คุณ ดวงจันทร์ อธิจร ไม่เห็นด้วย
224 คุณ วันทอง โชติพงค์ ไม่เห็นด้วย
225 นำย ประยูร ชอบดี ไม่เห็นด้วย
226 คุณ เสกสิทธ์ิ สิบสำน ไม่เห็นด้วย
227 คุณ สัมพันธ์ โสดำ ไม่เห็นด้วย
228 คุณ วรพจน์ ไทยธำนุ ไม่เห็นด้วย
229 คุณ สมดี สังภำคิน ไม่เห็นด้วย
230 คุณ อุทิศ ช่วยบุญ ไม่เห็นด้วย
231 คุณ อมร ค ำภูมี ไม่เห็นด้วย
232 คุณ วันนี จันทร์คูณ ไม่เห็นด้วย
233 คุณ สุกำนดำ พัสคร ไม่เห็นด้วย
234 คุณ สวัสด์ิ จันทคัน ไม่เห็นด้วย
235 นำง แพงศรี สุขใส ไม่เห็นด้วย
236 คุณ อุดม พรมสุริยำ ไม่เห็นด้วย
237 คุณ ส ำลี พินธุวงค์ ไม่เห็นด้วย
238 คุณ ศศิรำ วันชูเสริฐ ไม่เห็นด้วย
239 นำง ชวนพิศ อธิจร ไม่เห็นด้วย
240 คุณ ทองไส ภูคะไล ไม่เห็นด้วย
241 คุณ ฉวีวรรณ บุญไสย ไม่เห็นด้วย
242 นำย ธรรมศำสตร์ กำรถัก ไม่เห็นด้วย
243 คุณ ใจ บุรำญสม ไม่เห็นด้วย
244 นำงสำว อ้อม ภูวงค์ษำ ไม่เห็นด้วย



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน
เม่ือ กสทช. เห็นควรให้มีกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีโดยวิธีกำรประมูล 

 (รำยละเอียดตำม ข้อ 4 ของร่ำง ประกำศฯ)
ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

245 นำย สุกิจ โกเศส หจก. สำยกิจรุ่งโรจน์ ไม่เห็นด้วย
246 นำย ชำญวิทย์ ลำภเปรม สถำนีวิทยุกระจำยเสียง

 ลุ่มน้ ำล ำตะคอง
ไม่เห็นด้วย

247 นำง บังอร ชูติธวัช สถำนีวิทยุกระจำยเสียง
 ดีดีเรดิโอ คนส่ีค้ิว FM
 103.00 MHz

ไม่เห็นด้วย

248 นำงสำว จิรนันท์ จันทวงษ์ หจก.24 เรดิโอ ไม่เห็นด้วย
249 นำย คมศร เจียรกุล สถำนีวิทยุกระจำยเสียง

 สำยฟ้ำเรดิโอ 
(106.25MHz) อ.เมือง 
จ.อ ำนำจเจริญ

ไม่เห็นด้วย

250 นำง รอฝีอ๊ะ หมำนหล๊ะ สถำนีวิทยุนกเขำเรดิโอ
 FM 95.50 MHz

ไม่เห็นด้วย

251 นำย สมเกียรติ หัดยุมสำ สถำนีวิทยุนกเขำเรดิโอ
 FM 95.50 MHz

ไม่เห็นด้วย

252 คุณ แอ หมำนหล๊ะ สถำนีวิทยุนกเขำเรดิโอ
 FM 95.50 MHz

ไม่เห็นด้วย

253 นำย หมัดต่อหำด สิงหำด สถำนีวิทยุนกเขำเรดิโอ
 FM 95.50 MHz

ไม่เห็นด้วย

254 นำง พจชนี สิงหำด สถำนีวิทยุนกเขำเรดิโอ
 FM 95.50 MHz

ไม่เห็นด้วย

255 นำงสำว อัสมำ สิงหำด สถำนีวิทยุนกเขำเรดิโอ
 FM 95.50 MHz

ไม่เห็นด้วย

256 คุณ อำอีชะ หมำนหล๊ะ สถำนีวิทยุนกเขำเรดิโอ
 FM 95.50 MHz

ไม่เห็นด้วย

257 นำงสำว หน่ึงฤทัย เพ็ชรัตน์ หจก. วันเอฟเอ็ม ไม่เห็นด้วย



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน
เม่ือ กสทช. เห็นควรให้มีกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีโดยวิธีกำรประมูล 

 (รำยละเอียดตำม ข้อ 4 ของร่ำง ประกำศฯ)
ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

258 นำง สุภำภรณ์ มูลตรีภักด์ิ ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย
259 นำง เกษศิรินทร์ บุตรธรรมมำ ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย

260 นำง จิติมำภรณ์ บุตรธรรมมำ ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย

261 นำย ศตคุณ บุตรธรรมมำ วิทยุคนเกษตร 106.75 ไม่เห็นด้วย

262 นำง วันนำ สิงลี ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย
263 นำง อริสรำ บุตรธรรมมำ วิทยุคนเกษตร 98.25 ไม่เห็นด้วย
264 นำย อ ำนวย กุค ำรักษ์ วิทยุคนเกษตร 106.75 ไม่เห็นด้วย

265 นำย มนุรำช บุตรธรรมมำ วิทยุคนเกษตร 98.25 ไม่เห็นด้วย
266 นำงสำว รัตนำภรณ์ บุตรธรรมมำ วิทยุคนเกษตร 106.75 ไม่เห็นด้วย

267 นำย สุชำติ ระก ำ วิทยุคนเกษตร 106.75 ไม่เห็นด้วย

268 นำย อุทิศ บุตรธรรมมำ วิทยุคนเกษตร 106.75 ไม่เห็นด้วย

269 นำย เจตุรงค์ บุตรธรรมมำ สหกรณ์กำรปฏิรูปท่ีดิน
เพ่ือกำรเกษตร จ ำกัด

ไม่เห็นด้วย

270 นำย มนัสวิน บุตรธรรมมำ ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย
271 นำงสำว อุไร พนม ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย
272 นำง ร ำไพ พนม ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย
273 นำย เงิน ไชยสุวรรณ ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย
274 นำย สน อ่อนหวำน ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย
275 นำง นุ่น อ่อนหวำน ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย
276 นำย สมพงษ์ แก้วพิลึก สถำนีวิทยุเวียงค ำ เรดิโอ ไม่เห็นด้วย
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หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

277 นำง มำลี พิมพ์รัตน์ ประชำชน ไม่เห็นด้วย
278 นำง อรุณศรี แก้วพิลึก ประชำชน ไม่เห็นด้วย
279 นำย อ ำนำจ พิมพ์รัตน์ ประชำชน ไม่เห็นด้วย
280 นำงสำว ศศิธร พุ่มจันทร์ ประชำชน ไม่เห็นด้วย
281 นำย ประเสริฐ พุ่มจันทร์ ประชำชน ไม่เห็นด้วย
282 คุณ หัทยกำญ เฉิดสุวรรณ์ ประชำชน ไม่เห็นด้วย
283 นำย ครุสกร สุนทรสนิทร์ ประชำชน ไม่เห็นด้วย
284 นำง ทองบ่อ สุนทรสนิทร์ ประชำชน ไม่เห็นด้วย
285 นำย ครองกำร ผลำไสย์ ประชำชน ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย
286 นำง พรพิศ ผลำไสย์ ประชำชน ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย
287 นำงสำว ศิรินภำ สหุนิจ ประชำชน ไม่เห็นด้วย
288 นำงสำว ศิริวรรณ ระย้ำศิลป์ ประชำชน ไม่เห็นด้วย
289 นำย สมศักด์ิ ระย้ำศิลป์ ประชำชน ไม่เห็นด้วย
290 นำง ธิดำรัตน์ เอ็มรัตน์ ประชำชน ไม่เห็นด้วย
291 นำย กิติศักด์ิ ลำทอง ประชำชน ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย
292 นำง ปัน แก่นจันทร์ ประชำชน ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย
293 นำงสำว จำรุวรรณ แสนสุข ประชำชน ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย
294 นำงสำว รัชฎำภรณ์ แก้วพิลึก ประชำชน ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย
295 คุณ ทัศนีย์ พันธุระศรี ประชำชน ไม่เห็นด้วย
296 นำย พิสิษฐ์ แซ่เล้ำ หจก. ลูกทุ่งสเตช่ันเรดิ

โอ
ไม่เห็นด้วย

297 พระ พระมหำเสำวนันท์ 
สุภำจะโร

วัดหลักเมือง ไม่เห็นด้วย

298 นำย พงษกร แก้วก ำ สถำนีวิทยุคล่ืนนำบุญ 
เรดิโอ 92.50

ไม่เห็นด้วย

299 นำย ทรงกลด แก้วก ำ ไม่เห็นด้วย
300 คุณ เกษร แก้วก ำ ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย
301 คุณ สุรชัย แก้วก ำ ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย
302 คุณ สมฤทัย โดแลน ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย
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303 คุณ ชมพูนุท ศรีมหำปัญญำ สถำนีวิทยุคล่ืนนำบุญ 
เรดิโอ 92.50

ไม่เห็นด้วย

304 นำงสำว เปรมฤดี ทำระพันธ์ หจก.ท็อปทีมเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
305 นำย สมพงษ์ แก้วพิลึก สถำนีวิทยุ เวียงค ำเรดิโอ ไม่เห็นด้วย

306 นำง มำลี พิมพ์รัตน์ ประชำชน ไม่เห็นด้วย
307 นำง อรุณศรี แก้วพิลึก ประชำชน ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย
308 นำย อ ำนำจ พิมพ์รัตน์ ประชำชน ไม่เห็นด้วย
309 นำงสำว ศศิธร พุ่มจันทร์ ประชำชน ไม่เห็นด้วย
310 นำย ประเสริฐ พุ่มจันทร์ ประชำชน ไม่เห็นด้วย
311 คุณ หัทยกำญ เฉิดสุวรรณ์ ประชำชน ไม่เห็นด้วย
312 นำย ครสกร สุนทรสนิทร์ ประชำชน ไม่เห็นด้วย
313 นำง ทองบ่อ สุนทรสนิทร์ ประชำชน ไม่เห็นด้วย
314 นำย ครองกำร ผลำไสย์ ประชำชน ไม่เห็นด้วย
315 นำง พรพิศ ผลำไสย์ ประชำชน ไม่เห็นด้วย
316 นำงสำว ศิรินภำ สหุนิจ ประชำชน ไม่เห็นด้วย
317 นำงสำว ศิริวรรณ ระย้ำศิลป์ ประชำชน ไม่เห็นด้วย
318 นำย สมศักด์ิ ระย้ำศิลป์ ประชำชน ไม่เห็นด้วย
319 นำง ธิดำรัตน์ เอ็มรัตน์ ประชำชน ไม่เห็นด้วย
320 นำย กิติศักด์ิ ลำทอง ประชำชน ไม่เห็นด้วย
321 นำง ปัน แก่นจันทร์ ประชำชน ไม่เห็นด้วย
322 นำงสำว จำรุวรรณ แสนสุข ประชำชน ไม่เห็นด้วย
323 นำงสำว รัชฎำภรณ์ แก้วพิลึก ประชำชน ไม่เห็นด้วย
324 คุณ ทัศนีย์ พันธุระศรี ประชำชน ไม่เห็นด้วย
325 นำย พรชัย จิตติ บริษัท ที.ที.แอ็ดเวอร์

ไทซ่ิง จ ำกัด
ไม่เห็นด้วย

326 นำย ทัศนะ เจือจำน หจก.ท๊อปฮิตเรดิโอ 
สวรรคโลก

ไม่เห็นด้วย
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327 นำย สุริยะ เกตุทอง สถำนีวิทยุกระจำยเสียง
 92.00 จ.เพชรบุรี

ไม่เห็นด้วย

328 นำง ดวงตำ เพ็งลุย สถำนีวิทยุศรีสรรเพชร 
เรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

329 พระ พระสุรวิทย์ จำรุชมโม สถำนีวิทยุศรีสรรเพชร 
เรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

330 นำย สมพงษ์ บุญล้อม สถำนีวิทยุศรีสรรเพชร 
เรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

331 นำย สมควร สนธิ สถำนีวิทยุศรีสรรเพชร 
เรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

332 จ.ส.ต. หญิง ภัทรภร ศิริโชติวำรี สถำนีวิทยุศรีสรรเพชร 
เรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

333 นำงสำว จำรุภำ เตือนจิตร์ สถำนีวิทยุศรีสรรเพชร 
เรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

334 นำงสำว นทีรัย โคฮุด หจก.ทุ่งหลวง 106.10 
แอนด์เอ็นเตอร์เทนเม้น

ไม่เห็นด้วย

335 คุณ นฤมล สมำวงษ์ ไม่เห็นด้วย
336 นำย จักรพันธ์ เซียมหว่อง ไม่เห็นด้วย
337 คุณ กฤษณำ กันชะนะ ไม่เห็นด้วย
338 คุณ ปรำนี สืบกัน ไม่เห็นด้วย
339 นำงสำว ส ำรวย พันธ์หอม ไม่เห็นด้วย
340 นำงสำว บังอร ถ้ ำทอง ไม่เห็นด้วย
341 นำย สำมำรถ ศรีชมรำ สถำนีวิทยุอ ำเภอโคก

ส ำโรง
ไม่เห็นด้วย

342 นำย พิษณุ เสำมี หจก.เมืองพรหมโฆษณำ ไม่เห็นด้วย
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343 อนัญญำ เสำมี หจก.มีฤทธ์ิ มีเดช มีเดีย ไม่เห็นด้วย

344 นำงสำว ฐิติมำ ติกขะปัญโญ หจก แซด เรดิโอ ไม่เห็นด้วย
345 นำย ชุติพล เสำมี หจก. น้ ำเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
346 นำย ชนธรรม ฉิมพลี หจก.กุดข้ำวปุ้นธุรกิจ

บันเทิง
ไม่เห็นด้วย

347 นำย ธนพันธ์ เลิศจิรโรจน์ สถำนีตะวันออก
ซุปเปอร์เรดิโอ 97.75 
อ.ล ำปลำยมำศ จ.
บุรีรัมย์

ไม่เห็นด้วย

348 นำย ประจักษ์ พำนทอง สถำนีวิทยุ แมดเอฟเอ็ม
 88.00 อ.เมือง จ.
บุรีรัมย์

ไม่เห็นด้วย

349 ส.ต. นฤนำท เกษมรัตน์ สถำนีวิทยุสำมหมอก
เรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

350 นำย พชต ม่ันคง ผู้ฟัง สถำนีวิทยุ FM 
94.25 MHz

ไม่เห็นด้วย

351 นำงสำว เปรมฤดี ทำระพันธ์ หจก.ท้อปทีมเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
352 นำง วำด วุฒิวรศิริ หจก.บูมเรดิโอเน็ตเวิร์ค ไม่เห็นด้วย

353 คุณ เดชำ แก้วประชำ สถำนีวิทยุบ่อพลับ ไม่เห็นด้วย
354 นำย สุพัตร วรรณธรรม หจก.บุญทวีเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
355 คุณ สมภำร ปล้ืมจิตร สถำนีวิทยุเสียงเจริญ ไม่เห็นด้วย
356 นำง เข็มเพ็ชร ปล้ืมจิตร ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย
357 นำงสำว วีณำ โสพิกุล หจก.กร๊ีด เวฟ ไม่เห็นด้วย
358 นำงสำว เจนจิรำ สูญรำช หจก.กร๊ีด เวฟ ไม่เห็นด้วย
359 ว่ำท่ีร้อยตรี ฮำซำเละห์ อำลี ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย
360 นำย เศกศักด์ิ เจริญสม บริษัทน้ ำตำลสระบุรี ไม่เห็นด้วย
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361 นำย กิตติพนธ์ ท้ำวค ำ หจก.แฟมีล่ี มีเดีย กร้๊ป ไม่เห็นด้วย

362 นำย อุปถัมป์ แก้วพวงค ำ หจก.วลีรัตน์ เรดิโอ ไม่เห็นด้วย
363 นำย ซ้อน คงไสยภำคิน หจก.กรุงศรีมีเดีย ไม่เห็นด้วย
364 นำย วุฒิชัย เมธำภำวะกรกูล หจก. ที เอฟ เอ็ม 

โฆษณำ
ไม่เห็นด้วย

365 นำย สุเทพ อ่องอร่ำม สถำนีวิทยุชุมชนเผย
แผ่พระพุทธศำสนำ

ไม่เห็นด้วย

366 นำย สุนทร ศรีเดช หจก.ทิพย์สุนทร
โปรโมช่ัน แอนด์ มีเดีย

ไม่เห็นด้วย

367 นำย ปิติพงศ์ สุจริตจันทร์ หจก.วลีรัตน์ เรดิโอ ไม่เห็นด้วย
368 นำง ธัณย์สิตำ พรนิมิตรพิบูล หจก.วลีรัตน์ เรดิโอ ไม่เห็นด้วย

369 นำย สันทัด อ่อนน้อม หจก.แซด เรดิโอ ไม่เห็นด้วย
370 นำง สุมำลี เมธำภำวะกรกุล หจก. ที เอฟ เอ็ม 

โฆษณำ
ไม่เห็นด้วย

371 นำงสำว หน่ึงฤทัย เพ็ชรัตน์ หจก. วันเอฟเอ็ม ไม่เห็นด้วย
372 นำง ส ำรำญ เพ็ชรรัตน์ หจก. วันเอฟเอ็ม ไม่เห็นด้วย
373 นำง สมนึก ศรีดี หจก. วิทยุบำงเสด็จ 

เรดิโอ
ไม่เห็นด้วย

374 นำง สำวิตรี ย่ีสำคร หจก.วิภำ เคเบ้ิลทีวี 
2003

ไม่เห็นด้วย

375 นำง วริศรำ ศรีโชติ หจก.ศรีจันทร์ เรดิโอ ไม่เห็นด้วย
376 นำงสำว พล้ิม ศรีบ้ำนโนน หจก.ห้วยโป่ง แอนด์ 

เบำะแส เซอร์วิส เรดิโอ
ไม่เห็นด้วย
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377 นำงสำว บุณฑริก คนงำม หจก.ห้วยโป่ง แอนด์ 
เบำะแส เซอร์วิส เรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

378 นำย ภำนุวัฒน์ ศรีตะลำ หจก. ไอยรำเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
379 นำย อนุชิต แก้วสนิท หจก.บ้ำนเย้ำเรดิโอ 

ยโสธร
ไม่เห็นด้วย

380 นำย เกิดไชยยศ สิริโพธิวงศ์ หจก.คนรักษ์ดิน ไม่เห็นด้วย
381 นำย สำยัณห์ โรจน์ปิยะกำร เฟรชชีเรดิโอ 105.50 ไม่เห็นด้วย

382 นำง วิภำรัตน์ ทองเจริญ
พำนิช

หจก.อุทุมพรมีเดีย ไม่เห็นด้วย

383 คุณ นิตยำ นำคอินทร์แจ้ง หจก.ยูสไมล์เอนเตอร์
เทนเม้นท์

ไม่เห็นด้วย

384 นำงสำว อนงนำฎ บุตรดำ บริษัท ไทย คอนเซปต์ 
แอนด์ ดีไซน์ จ ำกัด

ไม่เห็นด้วย

385 นำงสำว พัชรินทร์ พัฒนะพิสัย สถำนีวิทยุพัชรินทร์เรดิ
โอ FM 98.25 MHz

ไม่เห็นด้วย

386 นำย ณพยง สุริยศ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ถุง
เงิน มีเดียกรุ๊ป

ไม่เห็นด้วย

387 นำง ณัทธมนกำญจน์ สุริยศ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด พัช
รำภำ มีเดีย กร้๊ป

ไม่เห็นด้วย

388 นำย หำญชัย วรรณทวี แผ่นดินทอง เรดิโอ FM
 96.0 MHz

ไม่เห็นด้วย

389 นำย กิตติพนธ์ ท้ำวค ำ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด แฟมี
ล่ี มีเดีย กรุ๊ป

ไม่เห็นด้วย

390 นำย ธีรพงษ์ นำมพล หจก. เอส.ที.เรดิโอ 
มีเดีย

ไม่เห็นด้วย
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 (รำยละเอียดตำม ข้อ 4 ของร่ำง ประกำศฯ)
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สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

391 นำย สดใส ธนำสิทธ์ิ สถำนีวิทยุศรีเจริญทรัพย์ ไม่เห็นด้วย

392 คุณ อรพินท์ พิมพิลำ สถำนีวิทยุศรีเจริญทรัพย์ ไม่เห็นด้วย

393 นำง ปำลิดำ พิมพิลำ สถำนีวิทยุศรีเจริญทรัพย์ ไม่เห็นด้วย

394 นำย นำฤทธ์ิ บุญรำชสุวรรณ ผู้รับฟัง ไม่เห็นด้วย

395 นำง ดวงจันทร์ วำรีศรี หจก.บ้ำนเฮำเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
396 นำย ครรชิต พ่วงพูม ผู้รับฟัง ไม่เห็นด้วย
397 คุณ ชัณญำภัสณ์ ทรงจ ำ หจก.สระแก้ว เอ.อี.ซี. ไม่เห็นด้วย
398 นำงสำว ปำละประวีร์ แก้ว

ธีรนันท์
สถำนีวิทยุคนเมืองเขำ
ใหญ่ FM 101.50 MHz

ไม่เห็นด้วย

399 พ.ต. อ ำพันธ์ พิมพิลำ สถำนีวิทยุศรีเจริญทรัพย์ ไม่เห็นด้วย

400 คุณ ชนำพร เจริญผล สถำนี
วิทยุกระจำยเสียงคน
บำงบ่อ

ไม่เห็นด้วย

401 นำย อุทัย กันธำ สถำนีวิทยุสันติสุข
ล้ำนนำเรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

402 นำย สำนนท์ ทองใหม่ หจก.ชำญกุลเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
403 นำงสำว ปุณญำนุช ศำลำจันทร์ สถำนีวิทยุต้นกล้ำเรดิโอ ไม่เห็นด้วย

404 นำย กิตตินันท์ พุทธิมำ สถำนีวิทยคุนรักถ่ินแม่สรวยไม่เห็นด้วย
405 นำย ณัฏฐชัย รัศมีสุวรรณ์ หจก.มิตรเมืองลุง 99 

มีเดีย
ไม่เห็นด้วย

406 ไม่เห็นด้วย
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สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

407 นำงสำว ธนิสรำ เชำวลิตโรจน์ สถำนีวิทยุคนเมือง
ก ำแพง

ไม่เห็นด้วย

408 นำง ลักษณำ เชำวลิตโรจน์ สถำนีวิทยุคนเมือง
ก ำแพง

ไม่เห็นด้วย

409 นำย มำนพ เชำวลิตโรจน์ สถำนีวิทยุคนเมือง
ก ำแพง

ไม่เห็นด้วย

410 นำงสำว ศรีพรรณ ด้วงฟู ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด รัก
ดอยเต่ำ

ไม่เห็นด้วย

411 นำย ศิวรำชย์ ถมอินทร์ สถำนีวิทยุคนเมือง
ก ำแพง

ไม่เห็นด้วย

412 นำย สุพจน์ อุตรำช หจก. ไร่อ้อยเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
413 อนุชภัทร อมรกิจ หจก.มำยเวย์ เรดิโอ ไม่เห็นด้วย
414 นำงสำว ฤทัย ฤกษ์อนันต์ หจก.ต้นกล้ำ มีเดีย ไม่เห็นด้วย
415 นำย อำทิตย์ แผ่นทอง ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย
416 นำง ปริชำติ รัตนวิชัย ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย
417 นำง ทองลี รุ่งเจริญ ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย
418 นำงสำว ก่ิงดำว บ ำรุงชำติ ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย
419 นำย นิธิศ จันกันทะ หจก.คนชนบทเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
420 นำย เพชร หนำแน่น หจก.ไดมอนด์ โฟร์สตำร์ ไม่เห็นด้วย

421 นำย กิตต์ประพัฒน์ พิรุณห์ หจก.ก้องฤทธ์ิ 98.50 ไม่เห็นด้วย
422 นำย กรณ์ ก้ำนเพชร สถำนีวิทยุ ครูพิณถ่ิน

อีสำน
ไม่เห็นด้วย

423 นำงสำว นุกูล ค่ ำคูณ ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย
424 นำง มุณี บุดดำ ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย
425 นำย ไสว มีศิลป์ ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย
426 นำย อำรมย์ ค ำใส สถำนีวิทยุ ครูพิณถ่ิน

อีสำน
ไม่เห็นด้วย
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427 นำง วัลภำ จ ำปำจันทร์ สถำนีวิทยุ วันดีชำแนล ไม่เห็นด้วย

428 นำย ปริญญำ นวลทำ หจก.ปริญญำกำรส่ือสำร ไม่เห็นด้วย

429 นำงสำว ยุภำภรณ์ เกษละคร หจก.ปริญญำกำรส่ือสำร ไม่เห็นด้วย

430 นำย สมชำย วิมลจิตรสอำด สถำนีวิทยุท่ำมะเขือ 
99.75 MHz

ไม่เห็นด้วย

431 นำย โกมล จิรัธติกำลนนท์ สถำนีวิทยุ ไทรน้อยเรดิ
โอ

ไม่เห็นด้วย

432 นำย สมชำย วิมลจิตรสอำด ไม่เห็นด้วย
433 นำงสำว หน่ึงฤทัย เพ็ชรรัตน์ หจก.วันเอฟเอ็ม ไม่เห็นด้วย
434 นำย วิริยะ สุวิชำโน หจก.บรอดแคสท์ ดีไอ

วำย
ไม่เห็นด้วย

435 นำย ธนกฤต ยมสังข์ หจก.ท่ำม้ำเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
436 นำย วิโรจน์ มีสุข สถำนีวิทยุดอกส้ำนเรดิ

โอ FM 96.50 MHz
ไม่เห็นด้วย

437 นำย สรวิชญ์ บุญรุ่ง FM 96.75 MHz ไม่เห็นด้วย
438 นำย ธันวำ บุญรุ่ง เจพี F.M. 92.50 MHz ไม่เห็นด้วย

439 นำง คัลล์สรณ์ ปำนสมพงษ์ หจก. ซี.เอ.เอส.กร๊ป ไม่เห็นด้วย
440 นำย พิชิต สุทธศำสตร คล่ืน 89.75 MHz แสง

สวรรค์เรดิโอ
ไม่เห็นด้วย

441 คุณ ธนพงษ์ เรือนผำม สถำนีวิทยุ บี.เค เรดิโอ
 FM 90.75 MHz

ไม่เห็นด้วย

442 นำง สนิท เมืองชม สถำนีวิทยุ F.M. 90.00
 MHz

ไม่เห็นด้วย
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หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

443 นำงสำว ศันสนีย์ สิงห์รอ สถำนีวิทยุ F.M. 90.00
 MHz

ไม่เห็นด้วย

444 นำย อนุชิต แก้วสนิท หจก.บ้ำนเฮำเรดิโอ 
ยโสธร

ไม่เห็นด้วย

445 นำง สุจิตรำ บุญรุ่ง หจก.สุจิตรำเจพีมีเดีย ไม่เห็นด้วย
446 นำย ประเสริฐ จันทร์สว่ำง สถำนีวิทยุท้องถ่ินไทย

หนองโก 102.75 mhz
ไม่เห็นด้วย

447 คุณ กฤษฎำ พรมงำม หจก.ฝำงชนูเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
448 คุณ นิตยำ นำคอินทร์แจ้ง หจก.ยูสไมล์ เอนเตอร์

เทนเม้นท์
ไม่เห็นด้วย

449 คุณ ศรีทอง บุปผำสังข์ หจก.บุปผำเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
450 นำง จ ำลอง อินทนำม สถำนีวิทยุไอทีเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
451 นำย จำรึก อินทนำม สถำนีวิทยุไอทีเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
452 นำย สุนันท์ จันอ่อน หจก.ฮิตเวฟเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
453 นำย พิเนตร ศรีเพ็ง หจก.ท้่งท่ำช้ำง เรดิโอ ไม่เห็นด้วย
454 นำงสำว อมรรัตน์ ผลเพียร หจก.บูรพำ 106 ธุรกิจจันทบุรีไม่เห็นด้วย
455 นำงสำว ฐิติมำ ติกขะปัญโญ หจก.แซด เรดิโอ ไม่เห็นด้วย
456 นำงสำว เชำวน์ นุสติ หจก.ขลุงเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
457 นำย พิเนตร ศรีเพ็ง หจก.ท้่งท่ำช้ำง เรดิโอ ไม่เห็นด้วย
458 นำง สำวิตรี ย่ีสำคร หจก.วิภำ เคเบ้ิลทีวี 

2003
ไม่เห็นด้วย

459 นำง นันทภัค ฝ่ำยบุตร สถำนีวิทยุหัวหิน เรดิโอ
 FM 94.25 Mhz

ไม่เห็นด้วย

460 นำงสำว เปรมฤดี ทำระพันธ์ หจก.ท็อปทีมเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
461 นำย พจนธรรม สุภเร สถำนีวิทยุกรีนเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
462 นำย เกียรติศักด์ิ พหลภิญโญ สถำนีวิทยุคนเมืองเก่ำ 

FM 87.75 MHz
ไม่เห็นด้วย

463 คุณ คนึง เปรมสมบัติ หจก.เปรมสมบัติ กรุ๊ป ไม่เห็นด้วย
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464 นำย บุญมี ก่ิงเงิน หจก.เปรมสมบัติ กรุ๊ป ไม่เห็นด้วย
465 คุณ ชรินทร์ทิพย์ จิระ

ประพัฒน์กุล
หจก.เปรมสมบัติ กรุ๊ป ไม่เห็นด้วย

466 นำง ปำนิธศำ ตู้ทรัพย์ สถำนีวิทยุพัฒนำและ
ส่งเสริมชุมชนมิตรภำพ
เรดิโอ FM 100.0 MHz

ไม่เห็นด้วย

467 นำง สุพิน เอียกำรนำ ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย
468 นำงสำว อชิรญำ แคว้นไธสง ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย
469 คุณ ทวีเกียรติ ยำละ ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย
470 นำย ธีรวุฒิ เหลำนอก ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย
471 นำย พงศกร เอียกำรนำ ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย
472 นำงสำว กนกวรรณ วรวงค์ ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย
473 คุณ สุภำวดี เอียกำรนำ สถำนีวิทยุเรดิโอคน

ลูกทุ่ง FM 96 MHz
ไม่เห็นด้วย

474 นำย ชัชวำลย์ เอียกำรนำ หจก.โปโลพุทไธสง ไม่เห็นด้วย
475 คุณ บุญส่ง กุไธสง สถำนีวิทยุเรดิโอคน

ลูกทุ่ง FM 96 MHz
ไม่เห็นด้วย

476 นำย บุญย่ิง ธงจ่ำง สถำนีวิทยุชุมชนวัด
หนองไม้แดง

ไม่เห็นด้วย

477 นำย เสวย เรืองรอด สถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดงไม่เห็นด้วย
478 นำง สวย ม่ันคง ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดงไม่เห็นด้วย
479 นำย ลี ม่ันคง ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดงไม่เห็นด้วย
480 นำง วัชรียำ พวงสมบัติ ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดงไม่เห็นด้วย
481 นำง ศรีไพร พวงสมบัติ ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดงไม่เห็นด้วย
482 นำง สบัย ผ่องพันธ์ ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดงไม่เห็นด้วย
483 นำย สถำพร ประทุมมำ ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดงไม่เห็นด้วย
484 นำย ยุทธนำ เจริญกำส ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดงไม่เห็นด้วย
485 นำงสำว อำรีย์ เพง็น่วม ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดงไม่เห็นด้วย
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486 นำง ปรีนดำ แสงวิจิตร ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดงไม่เห็นด้วย
487 นำง อุทัย จันทร์สำนเจ้ำ ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดงไม่เห็นด้วย
488 นำง อ ำนวย เสืออย่ำง ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดงไม่เห็นด้วย
489 นำงสำว เน้ียว หมีสิน ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดงไม่เห็นด้วย
490 นำย อ ำนำจ ศรีอ ำพร ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดงไม่เห็นด้วย
491 นำงสำว ทิน จันทร์สำนเจ้ำ ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดงไม่เห็นด้วย
492 นำย ศิริ ประทุมมำ ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดงไม่เห็นด้วย
493 นำย บุญเลิศ จันทร์ฤทธ์ิ ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดงไม่เห็นด้วย
494 นำง นงค์รัก จันทร์ฤทธ์ ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดงไม่เห็นด้วย
495 นำงสำว วำสนำ แก้วสุข ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดงไม่เห็นด้วย
496 นำงสำว กมลทิพย์ แก้วสุข ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดงไม่เห็นด้วย
497 นำง กรองทิพย์ หลวงปำกดี ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดงไม่เห็นด้วย
498 นำงสำว ชรินรัตน์ หมีสิน ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดงไม่เห็นด้วย
499 นำง วัชรียำ พวงสมบัติ ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดงไม่เห็นด้วย
500 นำย ประพล เกียรติสุทธจิต ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดงไม่เห็นด้วย
501 นำงสำว วันเตือน พิมพ์พำ ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดงไม่เห็นด้วย
502 นำย วิทัต สำลี ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดงไม่เห็นด้วย
503 นำงสำว ขนิษฐำ สำลี ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดงไม่เห็นด้วย
504 นำงสำว สุภำพร กล่ินเกษร ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดงไม่เห็นด้วย
505 นำงสำว ณัฏฐนิชำ สำลี ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดงไม่เห็นด้วย
506 นำย ประทวน สำลี ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดงไม่เห็นด้วย
507 นำงสำว ชนำกำนต์ ชรำค ำ ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดงไม่เห็นด้วย
508 นำงสำว วิลัยลักษณ์ จันทร์ฤทธ์ิ ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดงไม่เห็นด้วย
509 นำย ฉัตรชัย จันทร์ฤทธ์ิ ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดงไม่เห็นด้วย
510 นำย สุทธ์ิพงษ์ พิมพ์พำ ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดงไม่เห็นด้วย
511 นำย อเนก สุวพงษ์ ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดงไม่เห็นด้วย
512 นำง ส ำอำง สุวพงษ์ ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดงไม่เห็นด้วย
513 นำง ฉอ้อน บุญค ำศรี ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดงไม่เห็นด้วย
514 นำย สมจิตร ทองค ำชู ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดงไม่เห็นด้วย
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515 นำงสำว สมสวย บุญค ำศรี ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดงไม่เห็นด้วย
516 นำงสำว แสงเดือน จวนประเสริฐ

ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง
ไม่เห็นด้วย

517 นำย สมเกียรติ อินทร์มณี ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดงไม่เห็นด้วย
518 นำง บุญยวีร์ จรรยำพงศ์กิจ

ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง
ไม่เห็นด้วย

519 นำย วรวรรณ จันทร์ฤทธ์ิ ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดงไม่เห็นด้วย
520 นำง วัชรียำ พวงสมบัติ ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดงไม่เห็นด้วย
521 นำง บุญมี จันทร์ฤทธ์ิ ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดงไม่เห็นด้วย
522 นำง บุญมี ธูปบูชำ ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดงไม่เห็นด้วย
523 นำย แหวน จันทร์ฤทธ์ิ ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดงไม่เห็นด้วย
524 นำย ชยุต สมัครไทย หจก.ฮิตมีเดีย ไม่เห็นด้วย
525 นำงสำว กฤษภนดำ ญัตติณรงค์ บริษัทไทยเรดิโอ เอน

เตอร์เทนเม้น จ ำกัด
ไม่เห็นด้วย

526 นำย กิตติธัช ภูธนะโภคิน บริษัท ชุมชนเรดิโอ 
กรุ๊ป จ ำกัด

ไม่เห็นด้วย

527 นำย พรเทพำ วงแหวน หจก.เน็กซ์ มีเดีย 
บรอดคำสติง

ไม่เห็นด้วย

528 นำย พิสุทธ์ หวังซ่ือกุล บริษัท ส่ีคูณร้อย จ ำกัด ไม่เห็นด้วย

529 นำย ธนณัฏฐ์ ต้ังเซียววรกุล หจก. ทีอำร์ เน็ทเวิร์ค ไม่เห็นด้วย
530 นำย นิรันดร์ กิติรำช หจก. คนพอเพียงเรดิโอ

 FM 101.25 MHz
ไม่เห็นด้วย

531 นำย จ ำรัส รัตนนำม สถำนีวิทยุนิวสเตช่ัน 
fm 95.50

ไม่เห็นด้วย

532 นำย ศรุต ดุจเพ็ญ สถำนีวิทยุสระโบรำณ 
เรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

533 นำย บุญพงศ์ ทำแก้ว หจก.มวลชนคนแม่ริม ไม่เห็นด้วย
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หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

534 นำย สมชำย หอพำนิชย์ สถำนีวิทยุชุ้มชนคนกรุง
เก่ำ 101.25 MHz 
อยุธยำ

ไม่เห็นด้วย

535 คุณ บัวบำล หมอป่ำ บริษัท แสนสุขวิช่ัน 
จ ำกัด

ไม่เห็นด้วย

536 นำงสำว ยุพำพรรณ แสงค ำพระ
หจก. ชมดำว เรดิโอเน็ตเวิร์ค

ไม่เห็นด้วย

537 นำง พัชมน จันทร์แสง หจก.แสงอรุณทีมมีเดีย 
(ชอนไพรเรดิโอ)

ไม่เห็นด้วย

538 คุณ กัมปนำท ไชยรัตน์ ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย
539 คุณ กัลสิรีย์ จุนทวิเทศ ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย
540 คุณ ดำรภำ ไชยรัตน์ ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย
541 คุณ พรพิมล อ่อนน้อม ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย
542 คุณ มนูญ ไชยรัตน ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย
543 คุณ วิรำวรรณ ไชยรัตน ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย
544 คุณ ส ำรวย เมฆำ ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย
545 คุณ เฉลิมขวัญ ทวินันท์ ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย
546 คุณ ชำตรี ไชยรัตน์ ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย
547 คุณ นัฐถำประภำ สถำปนำ

ชัย
ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย

548 นำง สกุลรัตน์ ถำนกำงสุ่ย ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย
549 คุณ ประยูรจุนทวิเทศ ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย
550 คุณ ประสพสุข โบรำณมูล ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย
551 คุณ สมภัทธ์ วงเวียน ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย
552 คุณ อนงค์ อินเอิม ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย
553 คุณ ทัศลนีญำฎำ แสนค ำ ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย
554 คุณ นิภำพร วงษ์ศรีเทพ ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย
555 คุณ ปำณิศรำ จุนทวิเทศ สถำนีวิทยุไตรภูมิเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
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556 นำย สุรศักด์ิ ไชยรัตน์ ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย
557 คุณ ประเสิรฐ จุนทวิเทศ สถำนีวิทยุไตรภูมิเรดิโอ ไม่เห็นด้วย

558 นำย สกุลชัยไชยรัตน์ ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย

559 นำงสำว กวินทิพย์ พงษ์พรต ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย
560 นำงสำว สิริญำภรณ์ ถำนกำงสุ่ย ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย

561 นำง วริทนันท์ โลหิตเสถียร ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย
562 นำงสำว กมลมำลย์ ไชยทิพย ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย
563 นำย สนทยำ ทิจะยัง หจก.ทิจะยัง มีเดีย ไม่เห็นด้วย
564 นำย กวิน วะนำพรม สถำนีวิทยุคล่ืนกองทัพ

พิทักษ์ธรรม fm 103.50
ไม่เห็นด้วย

565 นำงสำว จิภรัฎฐ์ บุญนัก สถำนีวิทยุเวียงกุมกำม 
97.0 MHz

ไม่เห็นด้วย

566 นำงสำว ศิรินญภัฐ สิทธิจักร์ ทุ่งทองเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
567 คุณ โอภำส ปัญจสุร บริษัท แสนสุขวิช่ัน 

จ ำกัด
ไม่เห็นด้วย

568 นำงสำว ภำคินี โตหยวก บริษัท แสนสุขวิช่ัน 
จ ำกัด

ไม่เห็นด้วย

569 นำย ชูชำติ อุทัยชิต หจก. ศิลำออนเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
570 นำย เอก นฤชำติวรพันธ์ บริษัท เจ้ำพระยำลิสซ่ิง

 จ ำกัด
ไม่เห็นด้วย

571 นำง พรธิภำ วิชัยดิษฐ บริษัท เอพลัส สุ
รำษฎร์ธำนี จ ำกัด (kiss
 fm 106.0 MHz)

ไม่เห็นด้วย
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572 ร้อยตรี อรัญชัย โบรำณรัตน์ สถำนีวิทยุกระจำยเสียง
 อรัญชัยเรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

573 นำงสำว กุสุมำ ย่ีสุ่น สถำนี
วิทยุกระจำยเสียงคน
บำงบ่อ FM 101.25 
MHz

ไม่เห็นด้วย

574 นำย โยธิน อินรำช สถำนีวิทยุเสียงผ่ำนฟ้ำ
นรำธิวำส

ไม่เห็นด้วย

575 คุณ เดชำ เจริญสุข สถำนี
วิทยุกระจำยเสียงคน
บำงบ่อ FM 101.25 
MHz

ไม่เห็นด้วย

576 คุณ กิติศักด์ิ แย้มชม สถำนีวิทยุ มังกรเรดิโอ
 FM 92.75 MHz

ไม่เห็นด้วย

577 นำย ทองค ำ สมรุด สถำนีวิทยุ หินเหล็กไฟ 
เรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

578 นำย ธนะพัฒน มธุรส บำงเสร่สัมพันธ์ ไม่เห็นด้วย
579 นำง บังอร ชูติธวัช สถำนีวิทยุกระจำยเสียง

 ดีดีเรดิโอ คนส่ีค้ิว
ไม่เห็นด้วย

580 นำงสำว สุกัลย์ วินรำช หจก.เลิสชัยเอ็นเตอร์
เท้นเม้น จ ำกัด

ไม่เห็นด้วย

581 นำงสำว ณัฎฐ์ณริน ติณณ
ภัทรวรกุล สถำนีวิทยุสยำมเรดิโอ FM 102.25 MHz

ไม่เห็นด้วย

582 คุณ จุฑำรัตน์ บุญเจริญ บริษัท มิวสิคบอกซ์ มีเดีย กรุ๊ป จ ำกัดไม่เห็นด้วย
583 คุณ อำรักษ์ นิระปะกะ ชำวทุ่งเรดิโอ เน็ตเวิร์ก ไม่เห็นด้วย
584 นำย จิตรกร ทิพย์โชติ บริษัท รำกแก้ว สหพัฒนำ จ ำกัดไม่เห็นด้วย
585 นำย พรชัย วุฒิพรหม บริษัท รำกแก้ว สหพัฒนำ จ ำกัดไม่เห็นด้วย
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586 นำย บุญเทียม กุหลำบ สถำนีวิทยุกระจำยเสียง
 ฅนสระบุรี 99.25 MHz

ไม่เห็นด้วย

587 นำย อนันต์ เสือน้อย หจก.เซอร์วิส เรดิโอ ไม่เห็นด้วย
588 นำง ชนำธิป คุ้มศรีไวย สถำนีวิทยุท้องถ่ินไทยอ ำเภอร่องค ำไม่เห็นด้วย
589 คุณ เยำวณำ อำทิตยำธรรม บริษัท ดนตรีสีสัน จ ำกัด ไม่เห็นด้วย

590 คุณ กิติศักด์ิ แย้มชม สถำนีวิทยุเพ่ือนช่วยเพ่ือน FM 89.0 MHZไม่เห็นด้วย
591 นำย ทศพร แก้วอินทร์ สถำนีวิทยุร่วมใจท่ำชนะ ไม่เห็นด้วย

592 นำย เจษฎำ ยศสมบัติ หจก.โฟกัส มีเดีย กรุ๊ป ไม่เห็นด้วย
593 นำย อุดม ขจรพบ สถำนีวิทยุลูกทุ่งบ้ำนดอนเรดิโอไม่เห็นด้วย
594 นำย ชำญวิทย์ ลำภเปรม สถำนีวิทยุกระจำยเสียงลุ่มน้ ำล ำตะคอง FM 100.00 MHzไม่เห็นด้วย
595 นำงสำว วรรณประภำ สีหำสุข สถำนีวิทยุคนวังยำวเรดิโอ FM 101.25 MHzไม่เห็นด้วย
596 คุณ พงษ์เพชร จรูญวัชรพันธ์ หจก. คอมพ์ คีย์ มีเดีย ไม่เห็นด้วย

597 นำย วิทวัส ขันติยุ สถำนีวิทยุนครวังยำงเรดิโอ 90.50 MHzไม่เห็นด้วย
598 นำย เกรียงศักด์ิ นวลละออ หจก. เพำเวอร์เอฟเอ็ม เรดิโอไม่เห็นด้วย
599 นำงสำว สุธิดำ กระโจมทอง สถำนีวิทยุสบำยเอฟเอ็ม ไม่เห็นด้วย

600 นำง นวลจันทร์ ศรีสุข สถำนีวิทยุ วทท. อ ำนำจเจริญ เอฟเอ็ม 102.50 MHzไม่เห็นด้วย
601 นำย เดชพัตฒ์ สำรธิมำ สถำนีวิทยุสำมสี เรดิโอ 98.75 MHzไม่เห็นด้วย
602 นำย คิติพงศ์ ศรีมงคล สถำนีวิทยุจ๊ีดเรดิโอ 92.75ไม่เห็นด้วย
603 นำง ธิดำเนตร ทวีมำรัตน์ สถำนีวิทยุ ส่งเสริมพัฒนำอำชีพ จังหวัดอ ำนำจเจริญไม่เห็นด้วย
604 นำย นิติพันธ์ ทวีมำรัตน์ สถำนีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จังหวัดอ ำนำจเจริญไม่เห็นด้วย
605 นำย เพียร ละทำรุณ สถำนีวิทยุชุมชน ต ำบลนำผือ FM 90.50ไม่เห็นด้วย
606 นำย คู่ บุญมำศ สถำนีวิทยุหลักเมือง 48 เรดิโอไม่เห็นด้วย
607 นำย อภิชำติ แสงสว่ำง สถำนีวิทยุบ่ำเรดิโอ เอฟเอ็ม 90.75ไม่เห็นด้วย



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน
เม่ือ กสทช. เห็นควรให้มีกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีโดยวิธีกำรประมูล 

 (รำยละเอียดตำม ข้อ 4 ของร่ำง ประกำศฯ)
ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

608 นำย สุทัย ส่ำศรี สถำนีวิทยุส่ำศรี
โปรโมช่ัน

ไม่เห็นด้วย

609 นำย เฉลิม พิมพำ สถำนีวิทยุคนบ้ำนดอน เอฟเอ็ม 97.25ไม่เห็นด้วย
610 นำย คัมภีร์ ฉำยแสง สถำนีวิทยุเมืองอ ำนำจเจริญ เอฟเอ็ม 88.50ไม่เห็นด้วย
611 นำย สมพร ศิลำบุตร สถำนีวิทยุ มะละกอเอฟเอ็ม 92.25ไม่เห็นด้วย
612 นำย นรำศักด์ิ วำศ์จันทร์ สถำนีวิทยุแซบเรดิโอ 93.00ไม่เห็นด้วย
613 นำย อดุลย์ สำยรัตน์ สถำนีวัฒนธรรมบันเทิง 101.75ไม่เห็นด้วย
614 นำงสำว อมรรัตน์ ผลเพียร หจก.บูรพำ106 ธุรกิจจันทบุรีไม่เห็นด้วย
615 นำงสำว เชำวน์ นุสติ หจก.ขลุงเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
616 นำย สุนันท์ จันอ่อน หจก.ฮิตเวฟเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
617 นำง จ ำเนียร วัฟซีน หจก.ลูกทุ่งไทย-อีสำน ไม่เห็นด้วย
618 นำงสำว กำญจนำ กำละภักดี หจก.ลูกทุ่งไทย-อีสำน ไม่เห็นด้วย
619 นำง สมนึก ศรีดี หจก.วิทยุบำงเสด็จ เรดิ

โอ
ไม่เห็นด้วย

620 นำย ปกเกล้ำ วรรณอุบล สถำนีวิทยุเพ้้่ือพระพุทธศำสนำไม่เห็นด้วย
621 นำย สมพงษ์ บุญจง หจก.พงษ์นวรัตน์โปรโมช่ันแอนด์มีเดียไม่เห็นด้วย
622 นำย ซ้อน คงไสยภำคิน หจก. กรุงศรีมีเดีย ไม่เห็นด้วย
623 นำย สมคิด แก้วเรือนทอง หจก.หมอเอ๋99.75 เอฟเอ็มไม่เห็นด้วย
624 นำย อิทธิ เทียนเงิน หจก.คนรักสุขภำพ 98.50 เมกกะเฮิร์ตไม่เห็นด้วย
625 นำง พรปวีณ์ เกตุเกษม หจก.ลูกทุ่งภูธร ไม่เห็นด้วย
626 นำงสำว บุณยรักษำ กำยำผำด บริษัท ออลเอฟเอ็ม เรดิโอ จ ำกัดไม่เห็นด้วย
627 นำย ปฎิญยำ สร้อยสน สถำนีวิทยุ ออล เอฟ 

เอ็ม
ไม่เห็นด้วย

628 นำงสำว บุณฑริก คนงำม หจก.ห้วยโป่ง แอนด์ เบำะแส เซอร์วิส เรดิโอไม่เห็นด้วย
629 นำงสำว พล้ิม ศรีบ้ำนโนน หจก.ห้วยโป่ง แอนด์ เบำะแส เซอร์วิส เรดิโอไม่เห็นด้วย
630 นำย ภำนุวัฒน์ ศรีตะลำ หจก.ไอยรำเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
631 นำย พจน์ จันทร์ฉำย หจก. แมงมัน เรดิโอ ไม่เห็นด้วย
632 นำง สุมำลี เมธำภำวะกรกูล หจก. ที เอฟ เอ็ม 

โฆษณำ
ไม่เห็นด้วย



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน
เม่ือ กสทช. เห็นควรให้มีกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีโดยวิธีกำรประมูล 

 (รำยละเอียดตำม ข้อ 4 ของร่ำง ประกำศฯ)
ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

633 นำย วุฒิชัย เมธำภำวะกรกูล หจก. ที เอฟ เอ็ม 
โฆษณำ

ไม่เห็นด้วย

634 นำย สุนทร ศรีเดช หจก.ทิพย์สุนทร โปรโมช่ัน แอนด์ มีเดียไม่เห็นด้วย
635 ว่ำท่ีร้อยตรี ฮำซำละห์ อำลี สถำนีวิทยุ้ ฟ้ำใหม่ FM นครสวรรค์ไม่เห็นด้วย
636 นำย สุเทพ อ่องอร่ำม สถำนีวิทยุชุมชนเผยแผ่พระพุทธศำสนำไม่เห็นด้วย
637 นำย ปิติพงศ์ สุจริตจันทร์ หจก.วลีรัตน์ เรดิโอ ไม่เห็นด้วย
638 นำย อุปถัมป์ แก้วพวงค ำ หจก.วลีรัตน์ เรดิโอ ไม่เห็นด้วย
639 นำง ธัณย์สิตำ พรนิมิตรพิบูล หจก.วลีรัตน์ เรดิโอ ไม่เห็นด้วย

640 นำง ส ำรำญ เพ็ชรรัตน์ หจก.วันเอฟเอ็ม ไม่เห็นด้วย
641 นำงสำว หน่ึงฤทัย เพ็ชรรัตน์ หจก.วันเอฟเอ็ม ไม่เห็นด้วย
642 นำงสำว สุมำพร หงส์สิริสกุล หจก. สโนว์โปรโมช่ัน ไม่เห็นด้วย
643 นำง วรรณี คมสำคร ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย
644 ธนำธิป บุญทวี ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย
645 นำย สุริยะ เกตุทอง อำชีพอิสละ ไม่เห็นด้วย
646 นำย ธวัช  ไชยวงค์ สมำคมวิชำชีพวิทยุ-

โทรทัศน์ภำคประชำชน
เชียงใหม่

ไม่เห็นด้วย

647 ไพรัช ศัลกวิเศษ ไอ ที ซี เรคคอร์ด ไม่เห็นด้วย
648 ภูเสกข์ สำริยำ หจก.มิตรเจริญเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
649 สนธยำ อุปนันท์ หจก.คนไทยเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
650 ไชย พงศ์พัทธ์รุจ แซดเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
651 สุชำติ ยำมดี หจก.บ่ำวแหลมอินเตอร์ ไม่เห็นด้วย

652 สุชำติ ปู่มณี กลุ่มคน อัลอิสลำม ไม่เห็นด้วย
653 พงศกร ใจโต 93MassFM ไม่เห็นด้วย
654 ธนำกร วิบูลกิจ 93 Mass FM ไม่เห็นด้วย
655 พินิศจัย พรหมเทพ 93massfm ไม่เห็นด้วย



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน
เม่ือ กสทช. เห็นควรให้มีกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีโดยวิธีกำรประมูล 

 (รำยละเอียดตำม ข้อ 4 ของร่ำง ประกำศฯ)
ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

656 อภิญญำ แก้วมณี หจก.ดับเบ้ิล  กำย มีเดีย ไม่เห็นด้วย

657 นิภำรัตน์ จ่ำชัยภูมิ ถ่ินไทยงำมเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
658 บุญมำ เสนีนวล คนหแกลอง ไม่เห็นด้วย
659 ชินวัฒน์  มีมำ หจก.เอ็ม พี 

มัลติมีเดียร์แอนด์
เซอร์วิส

ไม่เห็นด้วย

660 วัชรำ  เหิมขุนทด เรดิโอโมดิฟำย ไม่เห็นด้วย
661 นำย นำยวัชร์พิรภพ ศิริอมพรรณห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 

๙๒.๒๕  ปำกช่อง 
สมำยเรดิโอ

ไม่เห็นด้วย

662 นำย วัชรำ เหิมขุนทด หจก.เรดิโอโมดิฟำย ไม่เห็นด้วย
663 นำยณัฏฐ์ธนำกรณ์  ใจน่ำนผู้ประกอบกิจกำรวิทยุ

ธุรกิจ
ไม่เห็นด้วย

664 ศุภลักษณ์ วรรณศรี - ไม่เห็นด้วย
665 นำยประมวล  บุญศรี สถำนีวิทยุหนองฮีเรดิโอ ไม่เห็นด้วย

666 สำยันต์ ปวีณำภรณ์ หจก.วิจิตรศิลปปักธงชัย ไม่เห็นด้วย

667 สำยันต์ ปวีณำภรณ์ หจก.ปักธงชัย888 ไม่เห็นด้วย
668 นำงสำว ป่ินสุดำ ปรีแม้น ป่ิน ไม่เห็นด้วย
669 อัฑฒกร โกมลสุบิน บ.บี.พี.พี.เรดิโอ จ ำกัด ไม่เห็นด้วย
670 นำย ธนำยุทธ จันทร์สะฮำง FMคนศรีวัง ไม่เห็นด้วย
671 นำง กษิมำ จันทรจิตร หจก.เมโทร หำดใหญ่ 

เรดิโอ
ไม่เห็นด้วย

672 นำย สถิตย์ จันทรจิตร หจก.บ้ำนควนเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
673 พรชัย เอ่ียมโสภณ สถำนีวิทยุระนองซิต้ีเรดิ

โอ
ไม่เห็นด้วย

674 ศิริพล  สิทธิชัย ช่ำงภำพอิสระ เห็นด้วย



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน
เม่ือ กสทช. เห็นควรให้มีกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีโดยวิธีกำรประมูล 

 (รำยละเอียดตำม ข้อ 4 ของร่ำง ประกำศฯ)
ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

675 กฤษฎำ ลิมปพัทธ์ ประชำชนท่ัวไป เห็นด้วย
676 ศักด์ิชำย โพธิระ มูลนิธิสว่ำงเบญจธรรม

สมุทรสงครำม
เห็นด้วย

677 ประวิทย์ สุวรรณรัตน์ กสทช เห็นด้วย
678 นำยซำอุดี จุลเสวก ห้องช่ำงคอมฯ กสทช. เห็นด้วย
679 วิจิตร.นันวิไล - เห็นด้วย
680 น.ส รัตนำภรณ์ วงษ์ไกร รพ.พนมสำรคำม เห็นด้วย
681 นำง ภัสสร ภักสำปี ศกร. เห็นด้วย
682 นำง เพ็ญศรี จันทร์ภักดี กศน.ต ำบลบำงชนะ เห็นด้วย
683 นำย อรุณ ไทยใหม่ หจก.วิทยุทัองถ่ินไทย

คนพ้ืนเมือง 
101.75MHz

เห็นด้วย

684 นำย เผ ชิ โชค  เสนำ กำญจน์ ชุมชนชินเขต เขตหลักส่ี เห็นด้วย

685 นำย วำนิต ถุงเงิน บริษัท สันติภำพมีเดีย  จ ำกัดเห็นด้วย



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน กำรเข้ำร่วมกำรประมูล  
(รำยละเอียดตำม ข้อ 5 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

1 อภิสิทธ์ิ ปุณณะนิธิ บริษัทจีเอ็มเอ็มมีเดีย จ ำกัด ในกำรประมูลจ ำเป็นต้องเป็นกรรมกำรผู้จัดกำรท่ีมีช่ือในหนังสือรับรองหรือไม่ ท่ีจะเข้ำประมูลในระบบออนไลน์ ถ้ำใช่ จะต้องยืนยันอย่ำงไร หรือถ้ำเป็นตัวแทนจะต้องมีกำรมอบอ ำนำจหรือไม่ ในกำรเข้ำร่วมประมูลออนไลน์ ตำมหลักผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบุคคลจะต้องเป็นผู้ด ำเนินกำรเอง แต่หำกจะมีกำร
มอบอ ำนำจให้ผู้อ่ืนด ำเนินกำรแทนตน ก็จะต้องมีหนังสือมอบอ ำนำจมำแสดงต่อส ำนักงำน กสทช. ท้ังน้ี เม่ือส ำนักงำน
ตรวจสอบควำมถูกต้องครบถ้วนแล้วก็จะด ำเนินกำรแจ้ง Username และ Password เพ่ือใช้ส ำหรับกำรเข้ำร่วม
ประมูลต่อไป

2 นำย ธงศักด์ิ อริยะ หจก. ซีเค เรดิโอ มีเดีย ไม่เห็นด้วย เพรำะไม่มีทุนเพียงพอ เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

3 นำย กิตติพงษ์ สมควร ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ที.เอ. เทเลคอม แอนด์  บรอดคำสท์ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

4 นำงสำว กำญจนำภรณ์ ศรีไสย นักจัดรำยกำรวิทยุ  สถำนีวิทยุท้องถ่ินไทย วิถีไทย FM 95.50 MHz  จังหวัดยะลำ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

5 เกษร พรหมแก้ว นักจัดรำยกำรวิทยุ สถำนีวิทยุท้องถ่ินไทยวิถีไทย FM 95.50 MHz 
จังหวัดยะลำ

ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

6 นำย ทองอินทร์ สมควร ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด  ที.เอ.เทเลคอม แอนด์  บรอดคำสท์ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

7 นำย เดชชนะ สุริยวรรณ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด  วิทยุคนอมก๋อย ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

8 นำงสำว อนัญญำ ปันศิริ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด  ที.เอ.เทเลคอม แอนด์  บรอดคำสท์ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

9 นำง บัวเขียว สมควร ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด  ที.เอ.เทเลคอม แอนด์  บรอดคำสท์ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

10 นำง พรพรรณ สุริยวรรณ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด  วิทยุคนอมก๋อย ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

11 นำงสำว สุพิชชำ อุทำโย สหกรณ์กำรเกษตร สันป่ำตอง จ ำกัด ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

12 นำง นันทภัค ฝ่ำยบุตร สถำนีวิทยุฟ้ำใสเรดิโอ  fm 90.00 MHz ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

13 นำงสำว ดำริน ดวงเต็ม นักจัดรำยกำรวิทยุ 
สถำนีวิทยุท้องถ่ินไทย
วิถีไทย FM 95.50 MHz 
จังหวัดยะลำ

ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

14 นำย ทวี อรุณศรี นักจัดรำยกำรวิทยุ สถำนีวิทยุท้องถ่ินไทยวิถีไทย FM 95.50 MHz 
จังหวัดยะลำ

ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

15 นำงสำว พิมพ์ชนก ล่ิมเร่ิมสกุล นักจัดรำยกำรวิทยุ สถำนีวิทยุท้องถ่ินไทยวิถีไทย FM 95.50 MHz 
จังหวัดยะลำ

ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

16 นำย วิโรจน์ ศรีไสย นักจัดรำยกำรวิทยุสถำนีวิทยุท้องถ่ินไทยวิถีไทย FM 95.50 MHz
จังหวัดยะลำ

ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

17 นำย สุชำติ รัฐพิทักษ์สันติ นักจัดรำยกำรวิทยุ สถำนีวิทยุท้องถ่ินไทยวิถีไทย FM 95.50 MHz 
จังหวัดยะลำ

ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

18 นำงสำว สุภำภรณ์ ศรีไสย นักจัดรำยกำรวิทยุ สถำนีวิทยุท้องถ่ินไทยวิถีไทย FM 95.50 MHz 
จังหวัดยะลำ

ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

19 นำง บังอร ชูติธวัช สถำนีวิทยุกระจำยเสียง ดีดีเรดิโอ คนส่ีค้ิว ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

20 นำย เสน่ห์ บุญแก้ว สถำนีวิทยุบ้ำนผือเรดิโอ  94.75 ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

21 นำง รัตฎำ โพธ์ิผล ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด  รัตฎำ เรดิโอ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

22 นำย สงัด สระสูงเนิน หจก.สระสูงเนิน ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

23 นำย สำยันต์ ปวีณำภรณ์ หจก.วิจิตรศิลปปักธงชัย ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน กำรเข้ำร่วมกำรประมูล  
(รำยละเอียดตำม ข้อ 5 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

24 นำย วัฒนำ พบเอกทวี สถำนีวิทยุเฝ้ำไร่เรดิโอ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

25 นำงสำว ปุณญำนุช ศำลำจันทร์ สถำนีวิทยุต้นกล้ำเรดิโอ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

26 นำย สำนนท์ ทองใหม่ สถำนีวิทยุต้นกล้ำเรดิโอ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

27 นำย ประจวบ สำครินทร์ สถำนีวิทยุรัตภูมิเรดิโอ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

28 นำงสำว อพัชชำ ธนรุจิวรรธน์ 23 ซอยออทรัพย์ ถนนด ำรงพัฒนำ ต ำบลบ้ำนนำ อ ำเภอจะนะ จังหวัดสงขลำ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

29 นำงสำว นูรีต้ำ กะละน๊ะ 132/1 หมู่1  ต ำบลสะกอม  อ ำเถอเทพำ  จังหวัดสงขลำ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

30 นำย พลภัทร ฝ่ำยบุตร สถำนีวิทยุฟ้ำใสเรดิโอ สกลนคร FM 90.00 Mhz ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

31 นำง เสง่ียม สังขฮวด สถำนีวิทยุทุ่งพลับพลำ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

32 คุณ อ ำไพ อุทัยมำ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด อ ำไพ  เรดิโอ FM 90.75 MHz ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

33 นำย สมเกียรติ วีระวัฒน์โสภณ หจก.ชุมแสงเรดิโอ กรุ๊ป  (สถำนีวิทยุชุมแสงเรดิโอ  FM 103.25Mhz ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

34 นำง วยุรี แหลมหลัก FM 101.25 Mhz  แม่โจ้เรดิโอ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

35 นำย อรรถพล สำครินทร์ สถำนีวิทยุรัตภูมิเรดิโอ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

36 คุณ สำวินีย์ มณีทอง หจก.จี เอส พี แอดเวอทิสเม้นท์ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

37 คุณ ณัชชำ ติยะวรบุญ บจก.เอทเชทเทอร่ำ (อีทีซี) อินเตอร์เนช่ันแนล ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

38 คุณ ชุมพร พันธ์สวัสด์ิ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ชุมพรอิเล็กทรอนิกส์ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

39 นำง ศรีนวล ค ำประเสริฐ สถำนีวิทยุภำคธุรกิจ คนเมืองล้ำนนำเรดิโอ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

40 คุณ จูมบำน เพียรกำร หจก.คนนำงแดดเรดิโอ 96.50 ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

41 คุณ ชุำญชัย ธนำกูล หจก.บัวใหญ่พัฒนำเรดิโอ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

42 นำย สำธิต จันทร์แก้ว หจก.หัวไทรเรดิโอ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

43 นำย เจษฎำพงษ์ ฉวีชำติ หจก.รวยนิรันดร์เซอร์วิส ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

44 คุณ นิตยำ นำคอินทร์แจ้ง หจก.ยูสไมล์เอนเตอร์เทนเมนท์ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

45 นำย กิตติภพ สำยสนอง หจก.บี.บี.เอฟเอ็ม ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

46 นำย ธนสิน คงยุทธ วิทยุเสียงส่ือสำรประชำชน เอฟ เอ็ม 96.00 เมกกะเฮิร์ซ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

47 นำงสำว สำคร คณำรีย์ หจก.ล้ำนนำอินเตอร์ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

48 นำย บุญศรี กันทะมำ สถำนีวิทยุออนซอนชุมชน คนท้องถ่ิน เซเป็ด ตระกำรพืชผล อุบลรำชธำนี FM 
96.25 Mhz

ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน กำรเข้ำร่วมกำรประมูล  
(รำยละเอียดตำม ข้อ 5 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

49 นำย สมำพล สุขสิงห์คลี ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

50 ว่ำท่ีร้อยตรี ฮำซำละห์ อำลี ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

51 นำงสำว สำคร คณำรีย์ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ล้ำนนำอินเตอร์ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

52 นำง มี สุพล ผู้ฟังสถำนีวิทยุ FM 104.25 MHz อ.เมือง จ.อุบลรำชธำนี ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

53 นำย ภูมินทร์ วงค์ภูธร หจก. พีพี.พี เจริญทรัพย์ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

54 ร.ต.อ. นิพนธ์ สุตัญต้ังใจ หจก.ไมล์ทอง 99 ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

55 นำย ธนกฤต รุ่งแสนทวี หจก. เอสทีจีแอดแอนด์โปร ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

56 นำยสุคิน แก้วก่อ
เก้ือ

สถำนีวิทยุซิต้ีเรดิโอยะลำ 073-2271098 ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

57 นำงสำว ณิชนำรญำณ์ สุระตโก สถำนีวิทยุมำยฮำร์ทเรดิโอ FM100 MHz หจก.มำยฮำร์ทเรดิโอ 100สงขลำ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

58 นำย สำยันต์ จันทร์เฮียง สถำนีวิทยุนครยำงเรดิโอ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

59 นำงสำว อณัญญำ ปันศิริ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ที.เอ.เทเลคอม แอนด์ บรอดคำสท์ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

60 นำย มโนธรรม ใจหำญ หจก.คลองท่อมเรดิโอ เรคคอร์ด ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

61 นำงสำว ประภำพร บุญสมบัติ หจก.ยศสุนทร เรดิโอ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

62 นำย สมศรี ค ำคูณ หจก.เรดิโอโครำช (93.75) ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

63 ร้อยตรี ไพโรจน์ เงอเลอะ สถำนีวิทยุล้ิงค์ไทยแลนด์ เรดิโอ FM. 92.25 MHz ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

64 นำงสำว ยุพำพรรณ แสงค ำพระ หจก.ชมดำวเรดิโอเน็ตเวิร์ค FM 96.75 MHz อ.ท่ำเรือ พระนครศรีอยุธยำ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

65 คุณ สมใจ ซ ำฮกตัน สถำนีวิทยุรวมพลฅนข่ำว ชำวอยุธยำ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

66 นำงสำว พิจิตร หนูคีรี สถำนีวิทยุ 105.5 เรดิโอ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

67 นำย พนม พูลเกิด แฟนเพลง ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

68 นำย อนุสรณ์ ชูชำวนำ คล่ืนเพ่ือกำรเกษตรสุโขทัย FM 98.0 MHz ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

69 คุณ สิริพักตร์ พ่วงพันธ์ คล่ืนเพ่ือกำรเกษตร ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

70 คุณ ก่ิงดำว ชูชำวนำ คล่ืนเพ่ือกำรเกษตรสุโขทัย ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

71 นำงสำว ลูกจันทน์ ชูชำวนำ คล่ืนเพ่ือกำรเกษตรสุโขทัย FM 98.0 MHz ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

72 นำย ธวชิน ชูชำวนำ คล่ืนเพ่ือกำรเกษตรสุโขทัย FM 98.0 MHz ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

73 นำง ประยงค์ ถึกเจริญ ผู้ฟังสถำนีวิทยุล้ิงค์ไทยแลนด์ เรดิโอ FM 92.25 MHz ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน กำรเข้ำร่วมกำรประมูล  
(รำยละเอียดตำม ข้อ 5 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

74 นำง อ ำภำ โพธิ ผู้ฟังสถำนีวิทยุล้ิงค์ไทยแลนด์ เรดิโอ FM 92.25 MHz ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

75 นำงสำว สุวนิตย์ วิทยำภิรักษ์ ท่ีปรึกษำสถำนีวิทยุล้ิงค์ไทยแลนด์ เรดิโอ FM 92.25 MHz ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

76 นำย อนิุรุทธ์ ทูลไธสง รองผู้จัดกำรสถำนีวิทยุล้ิงค์ไทยแลนด์ เรดิโอ FM 92.25 MHz ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

77 นำย ประยูร ผลอุดม สถำนีวิทยุล้ิงค์ไทยแลนด์ เรดิโอ FM 92.25 MHz ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

78 นำง สุวรรณ ใจตรง หจก. ศิลำพำณิชย์ เรดิโอ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

79 นำย เกษมสันต์ ฤทธ์ิทำ หจก.ต๊ิกรัตน 999 ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

80 นำย สิทธิชัย นวลเศรษฐ์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย วิทยำเขตนครศรีธรรมรำช ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

81 นำงสำว รัตนะ หนูคีรี ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

82 นำงสำว กัลยำ เกตุแก้ว ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

83 ว่ำท่ีร้อยตรี ศุภชัย เพ็งจันทร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

84 นำงสำว สุขกมล รันสุภำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

85 นำง กัญญมน มีแก้ว มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย วิทยำเขตนครศรีธรรมรำช ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

86 นำงสำว ศลำศิณี ดีจันทร์ เทศบำลเมืองทุ่งสง ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

87 นำงสำว สุดำ ดำรำดิกุล เทศบำลเมืองทุ่งสง ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

88 นำง มำลี มหำชล ร้ำน ซัก อบ รีด ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

89 นำย อดุลย์ สมศิริ เทศบำลต ำบลชะมำย ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

90 นำง ศิวลี วงศ์แก้ว เทศบำลเมืองทุ่งสง ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

91 นำง ศิริวรรณ ขวัญใจ เทศบำลเมืองทุ่งสง ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

92 นำงสำว บุญญรัตน์ ชุมพล เทศบำลเมืองทุ่งสง ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

93 นำง บุญยวีร์ บุญโยดม สถำนีวิทยุ 105.5 เรดิโอ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

94 นำย วิชิต แก้วเก้ือ สถำนีวิทยุ 105.5 เรดิโอ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

95 นำงสำว สุภำรัตน์ สนมน้อย สถำนีวิทยุ 105.5 เรดิโอ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

96 คุณ รัชนี หนูคีรี ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

97 นำงสำว มัลลิกำ ภูมิเวทย์พงษ์ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

98 นำงสำว อภิสรำ สุขคง แฟนเพลง ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน กำรเข้ำร่วมกำรประมูล  
(รำยละเอียดตำม ข้อ 5 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

99 นำงสำว สุกัญญำ จุลจงกล แฟนเพลง ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

100 นำงสำว วริศรำ ทองฤทธ์ิ แฟนเพลง ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

101 นำย โสภณ สวัสดีเมือง ดีเจ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

102 นำย โกมล เพชรค ำ เจ้ำของสถำนี ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

103 นำงสำว บุญทิรำ ทวงรัก แฟนเพลง ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

104 นำง ศิริภำ รำชจ ำนงค์ แฟนเพลง ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

105 คุณ พรไพสิน สะอำดเอ่ียม แฟนเพลง ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

106 นำย ธนกฤต รุ่งแสนทวี หจก.เอส ที จี แอด แอนด์ โปร ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

107 ร.ต.อ. นิพนธ์ สุตัญต้ังใจ หจก.ไมค์ทอง 99 ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

108 นำง วงศ์เดือน สุตัญต้ังใจ หจก.ไมค์ทอง 99 ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

109 นำย ภูมินทร์ วงค์ภูธร หจก.พี พี พี เจริญทรัพย์ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

110 นำง อุไรวรรณ พรมจันทร์ สถำนีวิทยุกระจำยเสียง ดอนยูง-ดงฟ้ำห่วน Fm 104.25 อุบลรำชธำนี ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

111 นำง มี สุพล ผู้ฟังสถำนีวิทยุ Fm 104.25 Mhz อ.เมือง จ. อุบลรำชธำนี ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

112 นำงสำว วนิภรณ์ อำระหัง ผู้ฟังสถำนีวิทยุ Fm 104.25 Mhz อ.เมือง จ. อุบลรำชธำนี ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

113 นำง อรวัน วงษำ หจก. ก ำป้ันอินเตอร์ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

114 นำง มำลี ศรีจันทร์อ่อน หจก. มำลีเรดิโอ 2017 ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

115 นำย ทศวงศ์ ศรีจันทร์อ่อน หจก. สิบตระกูล เรดิโอ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

116 นำง ประไพ กัณฑสังข์ สถำนีวิทยุกระจำยเสียงฮิวเมนเรดิโอ Fm 91.00 Mhz อ.สวรรค์โลก จ.สุโขทัย ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

117 นำย ธนพล กัณฑสังข์ สถำนีวิทยุกระจำยเสียงฮิวเมนเรดิโอ Fm 91.00 Mhz อ.สวรรค์โลก จ.สุโขทัย ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

118 นำย พิเชษฐ ธิดำ RELAXRADIO FM 107.00 MHz ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

119 นำง ใจทิพย์ ธิดำ RELAXRADIO FM 107.00 MHz ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

120 นำงสำว สุนทรีย์ สุทธวัจน์ สถำนีวิทยุกระจำยเสียงฮิวเมนเรดิโอ Fm 91.00 Mhz อ.สวรรค์โลก จ.สุโขทัย ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

121 นำงสำว ฐิติรัตน์ ทรัพย์สิน สถำนีคนรักษ์ท้องถ่ิน FM 100.25 สุโขทัย ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

122 ดร. สุเทพ เม้ำสง่ำ สมำคมวิชำชีพวิทยุ-โทรทัศน์ภำคประชำชน ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

123 คุณ กิติพงษ์ วงษ์ทองทิว สถำนีวิทยุคนรักปทุม ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน กำรเข้ำร่วมกำรประมูล  
(รำยละเอียดตำม ข้อ 5 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

124 นำงสำว ฐิติรัตน์ ทรัพย์สิน สถำนีคนรักษ์ท้องถ่ิน ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

125 นำงสำว สำคร คณำรีย์ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

126 นำง เพ็ญศรี จันทรัตน์ สถำนีวิทยุนำกะชะเรดิโอ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

127 คุณ รัตนำ จีอำทิตย์ หจก. เชียงรัตน์ มีเดีย กรุ๊ป ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

128 นำย กนพจน์ ชำวนำ หจก. พำช่ืนเรดิโอ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

129 นำย ดวงจันทร์ ชำวนำ หจก. พำช่ืนเรดิโอ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

130 นำง ดวงสมร เทศศรีเมือง หจก. พำช่ืนเรดิโอ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

131 นำงสำว มำรศรี อุทก หจก.มัลติเวฟแอนด์แม็กซ์เรดิโอ นครพนม ควำมถ่ี 92.0 MHz ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

132 นำง เสง่ียม สังขฮวด วิทยุทุ่งพลับพลำ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

133 นำย ชม สุขสบำย สถำนีวิทยุทุ่งพลับพลำ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

134 นำง วนิรัตน์ ตรีพงษ์ ผู้ฟัง สถำนีวิทยุบ้ำนสันติสุข FM 92.50 MHz เมืองร้อยเอ็ด ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

135 คุณ สรรเพชญ มณีกรกำนต์ สถำนีวิทยุบ้ำนสันติสุข FM 92.50 MHz ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

136 นำงสำว นันทพร ข ำสุทัศน์ ผู้ฟัง สถำนีวิทยุบ้ำนสันติสุข FM 92.50 MHz เมืองร้อยเอ็ด ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

137 นำงสำว รภิวัน มณีกรกำนต์ สถำนีวิทยุบ้ำนสันติสุข FM 92.50 MHz เมืองร้อยเอ็ด ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

138 นำย ประมวล บุญศรี สถำนีวิทยุหนองรีเรดิโอ 104.0MHz ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

139 นำย ประวิทย์ พวงไธสง คล่ืนมหำชนคนปะค ำ (เรดิโอหรรษำ) Fm 97.50 MHz ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

140 นำง ธัญนันท์ รุ่งเรือง สถำนีวิทยุคนลูกทุ่ง ควำมถ่ี 92.00 MHz อ.เมือง จ.สกลนคร ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

141 นำย วีระ รุ่งเรือง สถำนีวิทยุคนลูกทุ่ง ควำมถ่ี 92.00 MHz อ.เมือง จ.สกลนคร ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

142 นำงสำว อภิญญำ จ ำปำเกตุ สถำนีวิทยุท้องถ่ินไทยปทุมรัตต์ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

143 นำย พิชิต จ ำปำเกตุ สถำนีวิทยุท้องถ่ินไทยปทุมรัตต์ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

144 นำง เพ็ญจิต จ ำปำเกตุ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

145 นำงสำว สุวัจนำ ย่อมมี ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

146 นำงสำว พิศมัย วงศ์ละคร ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

147 นำง วิมลพรรณ เทศอำเส็น ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

148 นำย ประภำส หยิบล ำ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน กำรเข้ำร่วมกำรประมูล  
(รำยละเอียดตำม ข้อ 5 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

149 นำย วุฒิพงษ์ พรมจรี ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

150 นำงสำว ปิยดำ เทศอำเส็น ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

151 นำงสำว ดำวนภำ หยิบล ำ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

152 นำงสำว อริสรำ จ ำปำเกตุ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

153 นำงสำว นุจรีย์ เตำรัตน์ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

154 นำย กิตติธัช ภูธนะโภคิน องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงภำคประชำชนแห่ง
ประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

155 นำย สว่ำง ทองไพ องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงภำคประชำชนแห่ง
ประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

156 นำย คณำโชค ตำมจิตเจริญ องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงภำคประชำชนแห่ง
ประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

157 นำย เอกอมตะอุธรน์ิ เกฐสิทธ์ิ องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงภำคประชำชนแห่ง
ประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

158 ดร. สุเทพ เม้ำสง่ำ องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงภำคประชำชนแห่ง
ประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

159 นำย กิตต์ประพัฒน์ พิรุณห์ องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงภำคประชำชนแห่ง
ประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

160 นำย ชูชำติ อุทัยชิต องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงภำคประชำชนแห่ง
ประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

161 นำย ทองพูล ศรีบุญ องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงภำคประชำชนแห่ง
ประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

162 นำย อัครชัย เดชมูล องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงภำคประชำชนแห่ง
ประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

163 นำย ทรภูไพร วันโพนทอง องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงภำคประชำชนแห่ง
ประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

164 นำงสำว รภิวัน มณีกรกำนต์) องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงภำคประชำชนแห่ง
ประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

165 ดร. ธนกฤต รุ่งแสนทวี องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงภำคประชำชนแห่ง
ประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

166 นำย หำญชัย วรรณทวี องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงภำคประชำชนแห่ง
ประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

167 นำย อภิชำติ แสงสว่ำง องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงภำคประชำชนแห่ง
ประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

168 นำย คณำวุฒิ กันทพลหำญ องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงภำคประชำชนแห่ง
ประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

169 ร.ต.ต. สุขสันห์ ภิชัย องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงภำคประชำชนแห่ง
ประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

170 นำง วินิจ พิทักษวรรณ องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงภำคประชำชนแห่ง
ประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

171 นำงสำว จุฬำรัตน์ หอมนำน องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงภำคประชำชนแห่ง
ประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

172 นำย ประสิทธ์ิ วิรุณพันธ์ องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงภำคประชำชนแห่ง
ประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

173 นำย กฤตภำส ต๊ะประจำ องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงภำคประชำชนแห่ง
ประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน กำรเข้ำร่วมกำรประมูล  
(รำยละเอียดตำม ข้อ 5 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

174 นำงสำว ฐิติยำ บุญกอง องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงภำคประชำชนแห่ง
ประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

175 นำย ขวัญชำติ ดำสำ องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงภำคประชำชนแห่ง
ประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

176 นำย เกษมสันต์ ฤทธ์ิตำ องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงภำคประชำชนแห่ง
ประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

177 นำย ทวีศักด์ิ ปิยะวิสุทธิกุล องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงภำคประชำชนแห่ง
ประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

178 นำย อำคม วรรณสัก องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงภำคประชำชนแห่ง
ประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

179 นำงสำว หทัยรัตวันท์ ผัดไทย ตรีอัมพร องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงภำคประชำชนแห่ง
ประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

180 นำย ธวัช ไชยวงค์ องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงภำคประชำชนแห่ง
ประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

181 นำงสำว วดำวรรค์ พงศนันทน์ องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงภำคประชำชนแห่ง
ประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

182 นำย ชัยยศ ดำวศรีนนท์ องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงภำคประชำชนแห่ง
ประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

183 นำย สถำพร บรรหำร องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงภำคประชำชนแห่ง
ประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

184 นำย ธีร สุดเล็ก องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงภำคประชำชนแห่ง
ประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

185 นำย วิริทธ์ิพล หิรัญรัตน์ องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงภำคประชำชนแห่ง
ประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

186 นำงสำว อรประภำ พุฒิหม่ืน องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงภำคประชำชนแห่ง
ประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

187 นำย สนทยำ ทิจะยัง องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงภำคประชำชนแห่ง
ประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

188 นำย สมชำย วจนะไพบูลย์ องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงภำคประชำชนแห่ง
ประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

189 นำย ส ำเภำ บุญเป่ียม องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงภำคประชำชนแห่ง
ประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

190 นำย กำรุณ ตระกูลพุทธรักษำ องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงภำคประชำชนแห่ง
ประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

191 นำย พัฒนกฤษ พ่วงทอง องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงภำคประชำชนแห่ง
ประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

192 นำย ประสำน สินลิขิตกุล องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงภำคประชำชนแห่ง
ประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

193 ดร. เทิดแผ่นดินทอง ธำรชัย องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงภำคประชำชนแห่ง
ประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

194 นำงสำว จณิสตำ วัฒนมะโน องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงภำคประชำชนแห่ง
ประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

195 นำย สมควร รำษี องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงภำคประชำชนแห่ง
ประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

196 นำย ธนกฤต ยมสังข์ องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงภำคประชำชนแห่ง
ประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

197 นำย มงคล ยองเพชร องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงภำคประชำชนแห่ง
ประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

198 นำย ชำลี นพวงศ์ ณ อยุธยำ องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงภำคประชำชนแห่ง
ประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน กำรเข้ำร่วมกำรประมูล  
(รำยละเอียดตำม ข้อ 5 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

199 นำย วชิระ พลต้ือ องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงภำคประชำชนแห่ง
ประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

200 นำย สุเทพ พิทักษ์เจริญวงศ์ องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงภำคประชำชนแห่ง
ประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

201 นำย อ ำนำจ จันทร์คง องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงภำคประชำชนแห่ง
ประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

202 นำย เกริกเกษม อรณบุญมำศ องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงภำคประชำชนแห่ง
ประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

203 นำย วรพจน์ ลัภโต องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงภำคประชำชนแห่ง
ประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

204 นำงสำว พรรณทิพย์ วงศ์เทพ องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงภำคประชำชนแห่ง
ประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

205 นำย อนันต์ ข ำเขียว องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงภำคประชำชนแห่ง
ประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

206 นำย ชีพชยุตม์ มหำชินวร องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงภำคประชำชนแห่ง
ประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

207 นำย วิโรจน์ ศรีไสย องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงภำคประชำชนแห่ง
ประเทศไทย (อวชท.)

ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

208 นำย กฤศ คล้ำยหิรัญ สถำนีวิทยุสีค้ิวเอฟเอ็ม ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

209 นำง ณฤดี มธุรส สถำนีบำงเสร่สัมนพันธ์ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

210 นำงสำว ชนำพร เจริญผล สถำนีวิทยุกระจำยเสียง คนบำงบ่อ FM 101.25 MHz ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

211 นำง บุญสวย ชมพูสี ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

212 คุณ บุญเลียง เสนำวัง ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

213 คุณ สมจิตร โพนสีสม ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

214 นำย สมภำร ก้อนดินจ่ี ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

215 คุณ ค ำบู่ จรำฤทธ์ิ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

216 นำย ศูนย์ ศรีษะเกษ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

217 นำย ประสิทธ์ิ ชูข้ำว ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

218 นำง บุญล้วน สอนบุญตำ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

219 คุณ พิกุล ไสลจิตร ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

220 คุณ ดวงจันทร์ อธิจร ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

221 คุณ วันทอง โชติพงค์ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

222 นำย ประยูร ชอบดี ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

223 คุณ เสกสิทธ์ิ สิบสำน ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน กำรเข้ำร่วมกำรประมูล  
(รำยละเอียดตำม ข้อ 5 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

224 คุณ สัมพันธ์ โสดำ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

225 คุณ วรพจน์ ไทยธำนุ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

226 คุณ สมดี สังภำคิน ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

227 คุณ อุทิศ ช่วยบุญ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

228 คุณ อมร ค ำภูมี ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

229 คุณ วันนี จันทร์คูณ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

230 คุณ สุกำนดำ พัสคร ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

231 คุณ สวัสด์ิ จันทคัน ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

232 นำง แพงศรี สุขใส ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

233 คุณ อุดม พรมสุริยำ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

234 คุณ ส ำลี พินธุวงค์ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

235 คุณ ศศิรำ วันชูเสริฐ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

236 นำง ชวนพิศ อธิจร ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

237 คุณ ทองไส ภูคะไล ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

238 คุณ ฉวีวรรณ บุญไสย ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

239 นำย ธรรมศำสตร์ กำรถัก ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

240 คุณ ใจ บุรำญสม ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

241 นำงสำว อ้อม ภูวงค์ษำ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

242 นำย สุกิจ โกเศส หจก. สำยกิจรุ่งโรจน์ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

243 นำย ชำญวิทย์ ลำภเปรม สถำนีวิทยุกระจำยเสียง ลุ่มน้ ำล ำตะคอง ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

244 นำง บังอร ชูติธวัช สถำนีวิทยุกระจำยเสียง ดีดีเรดิโอ คนส่ีค้ิว FM 103.00 MHz ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

245 นำงสำว จิรนันท์ จันทวงษ์ หจก.24 เรดิโอ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

246 นำย คมศร เจียรกุล สถำนีวิทยุกระจำยเสียง สำยฟ้ำเรดิโอ (106.25MHz) อ.เมือง จ.อ ำนำจเจริญ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

247 นำง รอฝีอ๊ะ หมำนหล๊ะ สถำนีวิทยุนกเขำเรดิโอ FM 95.50 MHz ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

248 นำย สมเกียรติ หัดยุมสำ สถำนีวิทยุนกเขำเรดิโอ FM 95.50 MHz ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน กำรเข้ำร่วมกำรประมูล  
(รำยละเอียดตำม ข้อ 5 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

249 คุณ แอ หมำนหล๊ะ สถำนีวิทยุนกเขำเรดิโอ FM 95.50 MHz ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

250 นำย หมัดต่อหำด สิงหำด สถำนีวิทยุนกเขำเรดิโอ FM 95.50 MHz ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

251 นำง พจชนี สิงหำด สถำนีวิทยุนกเขำเรดิโอ FM 95.50 MHz ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

252 นำงสำว อัสมำ สิงหำด สถำนีวิทยุนกเขำเรดิโอ FM 95.50 MHz ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

253 คุณ อำอีชะ หมำนหล๊ะ สถำนีวิทยุนกเขำเรดิโอ FM 95.50 MHz ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

254 นำงสำว หน่ึงฤทัย เพ็ชรัตน์ หจก. วันเอฟเอ็ม ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

255 นำง สุภำภรณ์ มูลตรีภักด์ิ ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

256 นำง เกษศิรินทร์ บุตรธรรมมำ ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

257 นำง จิติมำภรณ์ บุตรธรรมมำ ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

258 นำย ศตคุณ บุตรธรรมมำ วิทยุคนเกษตร 106.75 ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

259 นำง วันนำ สิงลี ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

260 นำง อริสรำ บุตรธรรมมำ วิทยุคนเกษตร 98.25 ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

261 นำย อ ำนวย กุค ำรักษ์ วิทยุคนเกษตร 106.75 ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

262 นำย มนุรำช บุตรธรรมมำ วิทยุคนเกษตร 98.25 ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

263 นำงสำว รัตนำภรณ์ บุตรธรรมมำ วิทยุคนเกษตร 106.75 ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

264 นำย สุชำติ ระก ำ วิทยุคนเกษตร 106.75 ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

265 นำย อุทิศ บุตรธรรมมำ วิทยุคนเกษตร 106.75 ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

266 นำย เจตุรงค์ บุตรธรรมมำ สหกรณ์กำรปฏิรูปท่ีดินเพ่ือกำรเกษตร จ ำกัด ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

267 นำย มนัสวิน บุตรธรรมมำ ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

268 นำงสำว อุไร พนม ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

269 นำง ร ำไพ พนม ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

270 นำย เงิน ไชยสุวรรณ ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

271 นำย สน อ่อนหวำน ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

272 นำง นุ่น อ่อนหวำน ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

273 นำย สมพงษ์ แก้วพิลึก สถำนีวิทยุเวียงค ำ เรดิโอ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน กำรเข้ำร่วมกำรประมูล  
(รำยละเอียดตำม ข้อ 5 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

274 นำง มำลี พิมพ์รัตน์ ประชำชน ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

275 นำง อรุณศรี แก้วพิลึก ประชำชน ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

276 นำย อ ำนำจ พิมพ์รัตน์ ประชำชน ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

277 นำงสำว ศศิธร พุ่มจันทร์ ประชำชน ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

278 นำย ประเสริฐ พุ่มจันทร์ ประชำชน ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

279 คุณ หัทยกำญ เฉิดสุวรรณ์ ประชำชน ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

280 นำย ครุสกร สุนทรสนิทร์ ประชำชน ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

281 นำง ทองบ่อ สุนทรสนิทร์ ประชำชน ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

282 นำย ครองกำร ผลำไสย์ ประชำชน ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

283 นำง พรพิศ ผลำไสย์ ประชำชน ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

284 นำงสำว ศิรินภำ สหุนิจ ประชำชน ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

285 นำงสำว ศิริวรรณ ระย้ำศิลป์ ประชำชน ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

286 นำย สมศักด์ิ ระย้ำศิลป์ ประชำชน ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

287 นำง ธิดำรัตน์ เอ็มรัตน์ ประชำชน ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

288 นำย กิติศักด์ิ ลำทอง ประชำชน ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

289 นำง ปัน แก่นจันทร์ ประชำชน ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

290 นำงสำว จำรุวรรณ แสนสุข ประชำชน ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

291 นำงสำว รัชฎำภรณ์ แก้วพิลึก ประชำชน ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

292 คุณ ทัศนีย์ พันธุระศรี ประชำชน ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

293 นำย พิสิษฐ์ แซ่เล้ำ หจก. ลูกทุ่งสเตช่ันเรดิโอ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

294 พระ พระมหำเสำวนันท์ สุภำจะโร วัดหลักเมือง ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

295 นำย พงษกร แก้วก ำ สถำนีวิทยุคล่ืนนำบุญ เรดิโอ 92.50 ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

296 นำย ทรงกลด แก้วก ำ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

297 คุณ เกษร แก้วก ำ ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

298 คุณ สุรชัย แก้วก ำ ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน กำรเข้ำร่วมกำรประมูล  
(รำยละเอียดตำม ข้อ 5 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

299 คุณ สมฤทัย โดแลน ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

300 คุณ ชมพูนุท ศรีมหำปัญญำ สถำนีวิทยุคล่ืนนำบุญ เรดิโอ 92.50 ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

301 นำงสำว เปรมฤดี ทำระพันธ์ หจก.ท็อปทีมเรดิโอ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

302 นำย สมพงษ์ แก้วพิลึก สถำนีวิทยุ เวียงค ำเรดิโอ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

303 นำง มำลี พิมพ์รัตน์ ประชำชน ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

304 นำง อรุณศรี แก้วพิลึก ประชำชน ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

305 นำย อ ำนำจ พิมพ์รัตน์ ประชำชน ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

306 นำงสำว ศศิธร พุ่มจันทร์ ประชำชน ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

307 นำย ประเสริฐ พุ่มจันทร์ ประชำชน ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

308 คุณ หัทยกำญ เฉิดสุวรรณ์ ประชำชน ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

309 นำย ครสกร สุนทรสนิทร์ ประชำชน ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

310 นำง ทองบ่อ สุนทรสนิทร์ ประชำชน ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

311 นำย ครองกำร ผลำไสย์ ประชำชน ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

312 นำง พรพิศ ผลำไสย์ ประชำชน ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

313 นำงสำว ศิรินภำ สหุนิจ ประชำชน ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

314 นำงสำว ศิริวรรณ ระย้ำศิลป์ ประชำชน ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

315 นำย สมศักด์ิ ระย้ำศิลป์ ประชำชน ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

316 นำง ธิดำรัตน์ เอ็มรัตน์ ประชำชน ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

317 นำย กิติศักด์ิ ลำทอง ประชำชน ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

318 นำง ปัน แก่นจันทร์ ประชำชน ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

319 นำงสำว จำรุวรรณ แสนสุข ประชำชน ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

320 นำงสำว รัชฎำภรณ์ แก้วพิลึก ประชำชน ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

321 คุณ ทัศนีย์ พันธุระศรี ประชำชน ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

322 นำย พรชัย จิตติ บริษัท ที.ที.แอ็ดเวอร์ไทซ่ิง จ ำกัด ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

323 นำย ทัศนะ เจือจำน หจก.ท๊อปฮิตเรดิโอ สวรรคโลก ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน กำรเข้ำร่วมกำรประมูล  
(รำยละเอียดตำม ข้อ 5 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

324 นำย สุริยะ เกตุทอง สถำนีวิทยุกระจำยเสียง 92.00 จ.เพชรบุรี ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

325 นำง ดวงตำ เพ็งลุย สถำนีวิทยุศรีสรรเพชร เรดิโอ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

326 พระ พระสุรวิทย์ จำรุชมโม สถำนีวิทยุศรีสรรเพชร เรดิโอ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

327 นำย สมพงษ์ บุญล้อม สถำนีวิทยุศรีสรรเพชร เรดิโอ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

328 นำย สมควร สนธิ สถำนีวิทยุศรีสรรเพชร เรดิโอ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

329 จ.ส.ต. หญิง ภัทรภร ศิริโชติวำรี สถำนีวิทยุศรีสรรเพชร เรดิโอ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

330 นำงสำว จำรุภำ เตือนจิตร์ สถำนีวิทยุศรีสรรเพชร เรดิโอ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

331 นำงสำว นทีรัย โคฮุด หจก.ทุ่งหลวง 106.10 แอนด์เอ็นเตอร์เทนเม้น ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

332 คุณ นฤมล สมำวงษ์ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

333 นำย จักรพันธ์ เซียมหว่อง ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

334 คุณ กฤษณำ กันชะนะ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

335 คุณ ปรำนี สืบกัน ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

336 นำงสำว ส ำรวย พันธ์หอม ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

337 นำงสำว บังอร ถ้ ำทอง ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

338 นำย สำมำรถ ศรีชมรำ สถำนีวิทยุอ ำเภอโคกส ำโรง ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

339 นำย พิษณุ เสำมี หจก.เมืองพรหมโฆษณำ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

340 อนัญญำ เสำมี หจก.มีฤทธ์ิ มีเดช มีเดีย ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

341 นำงสำว ฐิติมำ ติกขะปัญโญ หจก แซด เรดิโอ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

342 นำย ชุติพล เสำมี หจก. น้ ำเรดิโอ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

343 นำย ชนธรรม ฉิมพลี หจก.กุดข้ำวปุ้นธุรกิจบันเทิง ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

344 นำย ธนพันธ์ เลิศจิรโรจน์ สถำนีตะวันออกซุปเปอร์เรดิโอ 97.75 อ.ล ำปลำยมำศ จ.บุรีรัมย์ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

345 นำย ประจักษ์ พำนทอง สถำนีวิทยุ แมดเอฟเอ็ม 88.00 อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

346 ส.ต. นฤนำท เกษมรัตน์ สถำนีวิทยุสำมหมอกเรดิโอ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

347 นำย พชต ม่ันคง ผู้ฟัง สถำนีวิทยุ FM 94.25 MHz ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

348 นำงสำว เปรมฤดี ทำระพันธ์ หจก.ท้อปทีมเรดิโอ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน กำรเข้ำร่วมกำรประมูล  
(รำยละเอียดตำม ข้อ 5 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

349 นำง วำด วุฒิวรศิริ หจก.บูมเรดิโอเน็ตเวิร์ค ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

350 คุณ เดชำ แก้วประชำ สถำนีวิทยุบ่อพลับ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

351 นำย สุพัตร วรรณธรรม หจก.บุญทวีเรดิโอ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

352 คุณ สมภำร ปล้ืมจิตร สถำนีวิทยุเสียงเจริญ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

353 นำง เข็มเพ็ชร ปล้ืมจิตร ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

354 นำงสำว วีณำ โสพิกุล หจก.กร๊ีด เวฟ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

355 นำงสำว เจนจิรำ สูญรำช หจก.กร๊ีด เวฟ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

356 ว่ำท่ีร้อยตรี ฮำซำเละห์ อำลี ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

357 นำย เศกศักด์ิ เจริญสม บริษัทน้ ำตำลสระบุรี ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

358 นำย กิตติพนธ์ ท้ำวค ำ หจก.แฟมีล่ี มีเดีย กริ๊ป ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

359 นำย อุปถัมป์ แก้วพวงค ำ หจก.วลีรัตน์ เรดิโอ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

360 นำย ซ้อน คงไสยภำคิน หจก.กรุงศรีมีเดีย ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

361 นำย วุฒิชัย เมธำภำวะกรกูล หจก. ที เอฟ เอ็ม โฆษณำ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

362 นำย สุเทพ อ่องอร่ำม สถำนีวิทยุชุมชนเผยแผ่พระพุทธศำสนำ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

363 นำย สุนทร ศรีเดช หจก.ทิพย์สุนทรโปรโมช่ัน แอนด์ มีเดีย ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

364 นำย ปิติพงศ์ สุจริตจันทร์ หจก.วลีรัตน์ เรดิโอ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

365 นำง ธัณย์สิตำ พรนิมิตรพิบูล หจก.วลีรัตน์ เรดิโอ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

366 นำย สันทัด อ่อนน้อม หจก.แซด เรดิโอ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

367 นำง สุมำลี เมธำภำวะกรกุล หจก. ที เอฟ เอ็ม โฆษณำ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

368 นำงสำว หน่ึงฤทัย เพ็ชรัตน์ หจก. วันเอฟเอ็ม ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

369 นำง ส ำรำญ เพ็ชรรัตน์ หจก. วันเอฟเอ็ม ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

370 นำง สมนึก ศรีดี หจก. วิทยุบำงเสด็จ เรดิโอ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

371 นำง สำวิตรี ย่ีสำคร หจก.วิภำ เคเบ้ิลทีวี 2003 ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

372 นำง วริศรำ ศรีโชติ หจก.ศรีจันทร์ เรดิโอ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

373 นำงสำว พล้ิม ศรีบ้ำนโนน หจก.ห้วยโป่ง แอนด์ เบำะแส เซอร์วิส เรดิโอ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน กำรเข้ำร่วมกำรประมูล  
(รำยละเอียดตำม ข้อ 5 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

374 นำงสำว บุณฑริก คนงำม หจก.ห้วยโป่ง แอนด์ เบำะแส เซอร์วิส เรดิโอ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

375 นำย ภำนุวัฒน์ ศรีตะลำ หจก. ไอยรำเรดิโอ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

376 นำย อนุชิต แก้วสนิท หจก.บ้ำนเย้ำเรดิโอ ยโสธร ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

377 นำย เกิดไชยยศ สิริโพธิวงศ์ หจก.คนรักษ์ดิน ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

378 นำย สำยัณห์ โรจน์ปิยะกำร เฟรชชีเรดิโอ 105.50 ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

379 นำง วิภำรัตน์ ทองเจริญพำนิช หจก.อุทุมพรมีเดีย ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

380 คุณ นิตยำ นำคอินทร์แจ้ง หจก.ยูสไมล์เอนเตอร์เทนเม้นท์ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

381 นำงสำว อนงนำฎ บุตรดำ บริษัท ไทย คอนเซปต์ แอนด์ ดีไซน์ จ ำกัด ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

382 นำงสำว พัชรินทร์ พัฒนะพิสัย สถำนีวิทยุพัชรินทร์เรดิโอ FM 98.25 MHz ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

383 นำย ณพยง สุริยศ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ถุงเงิน มีเดียกรุ๊ป ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

384 นำง ณัทธมนกำญจน์ สุริยศ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด พัชรำภำ มีเดีย กริ๊ป ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

385 นำย หำญชัย วรรณทวี แผ่นดินทอง เรดิโอ FM 96.0 MHz ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

386 นำย กิตติพนธ์ ท้ำวค ำ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด แฟมีล่ี มีเดีย กรุ๊ป ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

387 นำย ธีรพงษ์ นำมพล หจก. เอส.ที.เรดิโอ มีเดีย ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

388 นำย สดใส ธนำสิทธ์ิ สถำนีวิทยุศรีเจริญทรัพย์ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

389 คุณ อรพินท์ พิมพิลำ สถำนีวิทยุศรีเจริญทรัพย์ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

390 นำง ปำลิดำ พิมพิลำ สถำนีวิทยุศรีเจริญทรัพย์ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

391 นำย นำฤทธ์ิ บุญรำชสุวรรณ ผู้รับฟัง ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

392 นำง ดวงจันทร์ วำรีศรี หจก.บ้ำนเฮำเรดิโอ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

393 นำย ครรชิต พ่วงพูม ผู้รับฟัง ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

394 คุณ ชัณญำภัสณ์ ทรงจ ำ หจก.สระแก้ว เอ.อี.ซี. ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

395 นำงสำว ปำละประวีร์ แก้วธีรนันท์ สถำนีวิทยุคนเมืองเขำใหญ่ FM 101.50 MHz ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

396 พ.ต. อ ำพันธ์ พิมพิลำ สถำนีวิทยุศรีเจริญทรัพย์ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

397 คุณ ชนำพร เจริญผล สถำนีวิทยุกระจำยเสียงคนบำงบ่อ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

398 นำย อุทัย กันธำ สถำนีวิทยุสันติสุขล้ำนนำเรดิโอ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน กำรเข้ำร่วมกำรประมูล  
(รำยละเอียดตำม ข้อ 5 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

399 นำย สำนนท์ ทองใหม่ หจก.ชำญกุลเรดิโอ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

400 นำงสำว ปุณญำนุช ศำลำจันทร์ สถำนีวิทยุต้นกล้ำเรดิโอ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

401 นำย กิตตินันท์ พุทธิมำ สถำนีวิทยคุนรักถ่ินแม่สรวย ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

402 นำย ณัฏฐชัย รัศมีสุวรรณ์ หจก.มิตรเมืองลุง 99 มีเดีย ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

403 ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

404 นำงสำว ธนิสรำ เชำวลิตโรจน์ สถำนีวิทยุคนเมืองก ำแพง ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

405 นำง ลักษณำ เชำวลิตโรจน์ สถำนีวิทยุคนเมืองก ำแพง ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

406 นำย มำนพ เชำวลิตโรจน์ สถำนีวิทยุคนเมืองก ำแพง ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

407 นำงสำว ศรีพรรณ ด้วงฟู ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด รักดอยเต่ำ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

408 นำย ศิวรำชย์ ถมอินทร์ สถำนีวิทยุคนเมืองก ำแพง ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

409 นำย สุพจน์ อุตรำช หจก. ไร่อ้อยเรดิโอ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

410 อนุชภัทร อมรกิจ หจก.มำยเวย์ เรดิโอ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

411 นำงสำว ฤทัย ฤกษ์อนันต์ หจก.ต้นกล้ำ มีเดีย ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

412 นำย อำทิตย์ แผ่นทอง ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

413 นำง ปริชำติ รัตนวิชัย ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

414 นำง ทองลี รุ่งเจริญ ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

415 นำงสำว ก่ิงดำว บ ำรุงชำติ ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

416 นำย นิธิศ จันกันทะ หจก.คนชนบทเรดิโอ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

417 นำย เพชร หนำแน่น หจก.ไดมอนด์ โฟร์สตำร์ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

418 นำย กิตต์ประพัฒน์ พิรุณห์ หจก.ก้องฤทธ์ิ 98.50 ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

419 นำย กรณ์ ก้ำนเพชร สถำนีวิทยุ ครูพิณถ่ินอีสำน ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

420 นำงสำว นุกูล ค่ ำคูณ ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

421 นำง มุณี บุดดำ ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

422 นำย ไสว มีศิลป์ ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

423 นำย อำรมย์ ค ำใส สถำนีวิทยุ ครูพิณถ่ินอีสำน ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน กำรเข้ำร่วมกำรประมูล  
(รำยละเอียดตำม ข้อ 5 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

424 นำง วัลภำ จ ำปำจันทร์ สถำนีวิทยุ วันดีชำแนล ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

425 นำย ปริญญำ นวลทำ หจก.ปริญญำกำรส่ือสำร ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

426 นำงสำว ยุภำภรณ์ เกษละคร หจก.ปริญญำกำรส่ือสำร ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

427 นำย สมชำย วิมลจิตรสอำด สถำนีวิทยุท่ำมะเขือ 99.75 MHz ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

428 นำย โกมล จิรัธติกำลนนท์ สถำนีวิทยุ ไทรน้อยเรดิโอ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

429 นำย สมชำย วิมลจิตรสอำด ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

430 นำงสำว หน่ึงฤทัย เพ็ชรรัตน์ หจก.วันเอฟเอ็ม ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

431 นำย วิริยะ สุวิชำโน หจก.บรอดแคสท์ ดีไอวำย ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

432 นำย ธนกฤต ยมสังข์ หจก.ท่ำม้ำเรดิโอ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

433 นำย วิโรจน์ มีสุข สถำนีวิทยุดอกส้ำนเรดิโอ FM 96.50 MHz ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

434 นำย สรวิชญ์ บุญรุ่ง FM 96.75 MHz ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

435 นำย ธันวำ บุญรุ่ง เจพี F.M. 92.50 MHz ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

436 นำง คัลล์สรณ์ ปำนสมพงษ์ หจก. ซี.เอ.เอส.กร๊ป ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

437 นำย พิชิต สุทธศำสตร คล่ืน 89.75 MHz แสงสวรรค์เรดิโอ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

438 คุณ ธนพงษ์ เรือนผำม สถำนีวิทยุ บี.เค เรดิโอ FM 90.75 MHz ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

439 นำง สนิท เมืองชม สถำนีวิทยุ F.M. 90.00 MHz ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

440 นำงสำว ศันสนีย์ สิงห์รอ สถำนีวิทยุ F.M. 90.00 MHz ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

441 นำย อนุชิต แก้วสนิท หจก.บ้ำนเฮำเรดิโอ ยโสธร ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

442 นำง สุจิตรำ บุญรุ่ง หจก.สุจิตรำเจพีมีเดีย ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

443 นำย ประเสริฐ จันทร์สว่ำง สถำนีวิทยุท้องถ่ินไทยหนองโก 102.75 mhz ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

444 คุณ กฤษฎำ พรมงำม หจก.ฝำงชนูเรดิโอ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

445 คุณ นิตยำ นำคอินทร์แจ้ง หจก.ยูสไมล์ เอนเตอร์เทนเม้นท์ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

446 คุณ ศรีทอง บุปผำสังข์ หจก.บุปผำเรดิโอ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

447 นำง จ ำลอง อินทนำม สถำนีวิทยุไอทีเรดิโอ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

448 นำย จำรึก อินทนำม สถำนีวิทยุไอทีเรดิโอ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน กำรเข้ำร่วมกำรประมูล  
(รำยละเอียดตำม ข้อ 5 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

449 นำย สุนันท์ จันอ่อน หจก.ฮิตเวฟเรดิโอ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

450 นำย พิเนตร ศรีเพ็ง หจก.ทิ่งท่ำช้ำง เรดิโอ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

451 นำงสำว อมรรัตน์ ผลเพียร หจก.บูรพำ 106 ธุรกิจจันทบุรี ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

452 นำงสำว ฐิติมำ ติกขะปัญโญ หจก.แซด เรดิโอ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

453 นำงสำว เชำวน์ นุสติ หจก.ขลุงเรดิโอ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

454 นำย พิเนตร ศรีเพ็ง หจก.ทิ่งท่ำช้ำง เรดิโอ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

455 นำง สำวิตรี ย่ีสำคร หจก.วิภำ เคเบ้ิลทีวี 2003 ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

456 นำง นันทภัค ฝ่ำยบุตร สถำนีวิทยุหัวหิน เรดิโอ FM 94.25 Mhz ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

457 นำงสำว เปรมฤดี ทำระพันธ์ หจก.ท็อปทีมเรดิโอ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

458 นำย พจนธรรม สุภเร สถำนีวิทยุกรีนเรดิโอ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

459 นำย เกียรติศักด์ิ พหลภิญโญ สถำนีวิทยุคนเมืองเก่ำ FM 87.75 MHz ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

460 คุณ คนึง เปรมสมบัติ หจก.เปรมสมบัติ กรุ๊ป ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

461 นำย บุญมี ก่ิงเงิน หจก.เปรมสมบัติ กรุ๊ป ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

462 คุณ ชรินทร์ทิพย์ จิระประพัฒน์กุล หจก.เปรมสมบัติ กรุ๊ป ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

463 นำง ปำนิธศำ ตู้ทรัพย์ สถำนีวิทยุพัฒนำและส่งเสริมชุมชนมิตรภำพเรดิโอ FM 100.0 MHz ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

464 นำง สุพิน เอียกำรนำ ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

465 นำงสำว อชิรญำ แคว้นไธสง ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

466 คุณ ทวีเกียรติ ยำละ ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

467 นำย ธีรวุฒิ เหลำนอก ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

468 นำย พงศกร เอียกำรนำ ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

469 นำงสำว กนกวรรณ วรวงค์ ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

470 คุณ สุภำวดี เอียกำรนำ สถำนีวิทยุเรดิโอคนลูกทุ่ง FM 96 MHz ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

471 นำย ชัชวำลย์ เอียกำรนำ หจก.โปโลพุทไธสง ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

472 คุณ บุญส่ง กุไธสง สถำนีวิทยุเรดิโอคนลูกทุ่ง FM 96 MHz ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

473 นำย บุญย่ิง ธงจ่ำง สถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน กำรเข้ำร่วมกำรประมูล  
(รำยละเอียดตำม ข้อ 5 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

474 นำย เสวย เรืองรอด สถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

475 นำง สวย ม่ันคง ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

476 นำย ลี ม่ันคง ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

477 นำง วัชรียำ พวงสมบัติ ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

478 นำง ศรีไพร พวงสมบัติ ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

479 นำง สบัย ผ่องพันธ์ ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

480 นำย สถำพร ประทุมมำ ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

481 นำย ยุทธนำ เจริญกำส ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

482 นำงสำว อำรีย์ เพง็น่วม ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

483 นำง ปรีนดำ แสงวิจิตร ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

484 นำง อุทัย จันทร์สำนเจ้ำ ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

485 นำง อ ำนวย เสืออย่ำง ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

486 นำงสำว เน้ียว หมีสิน ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

487 นำย อ ำนำจ ศรีอ ำพร ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

488 นำงสำว ทิน จันทร์สำนเจ้ำ ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

489 นำย ศิริ ประทุมมำ ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

490 นำย บุญเลิศ จันทร์ฤทธ์ิ ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

491 นำง นงค์รัก จันทร์ฤทธ์ ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

492 นำงสำว วำสนำ แก้วสุข ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

493 นำงสำว กมลทิพย์ แก้วสุข ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

494 นำง กรองทิพย์ หลวงปำกดี ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

495 นำงสำว ชรินรัตน์ หมีสิน ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

496 นำง วัชรียำ พวงสมบัติ ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

497 นำย ประพล เกียรติสุทธจิต ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

498 นำงสำว วันเตือน พิมพ์พำ ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน กำรเข้ำร่วมกำรประมูล  
(รำยละเอียดตำม ข้อ 5 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

499 นำย วิทัต สำลี ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

500 นำงสำว ขนิษฐำ สำลี ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

501 นำงสำว สุภำพร กล่ินเกษร ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

502 นำงสำว ณัฏฐนิชำ สำลี ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

503 นำย ประทวน สำลี ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

504 นำงสำว ชนำกำนต์ ชรำค ำ ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

505 นำงสำว วิลัยลักษณ์ จันทร์ฤทธ์ิ ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

506 นำย ฉัตรชัย จันทร์ฤทธ์ิ ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

507 นำย สุทธ์ิพงษ์ พิมพ์พำ ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

508 นำย อเนก สุวพงษ์ ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

509 นำง ส ำอำง สุวพงษ์ ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

510 นำง ฉอ้อน บุญค ำศรี ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

511 นำย สมจิตร ทองค ำชู ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

512 นำงสำว สมสวย บุญค ำศรี ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

513 นำงสำว แสงเดือน จวนประเสริฐ ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

514 นำย สมเกียรติ อินทร์มณี ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

515 นำง บุญยวีร์ จรรยำพงศ์กิจ ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

516 นำย วรวรรณ จันทร์ฤทธ์ิ ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

517 นำง วัชรียำ พวงสมบัติ ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

518 นำง บุญมี จันทร์ฤทธ์ิ ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

519 นำง บุญมี ธูปบูชำ ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

520 นำย แหวน จันทร์ฤทธ์ิ ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

521 นำย ชยุต สมัครไทย หจก.ฮิตมีเดีย ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

522 นำงสำว กฤษภนดำ ญัตติณรงค์ บริษัทไทยเรดิโอ เอนเตอร์เทนเม้น จ ำกัด ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

523 นำย กิตติธัช ภูธนะโภคิน บริษัท ชุมชนเรดิโอ กรุ๊ป จ ำกัด ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน กำรเข้ำร่วมกำรประมูล  
(รำยละเอียดตำม ข้อ 5 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

524 นำย พรเทพำ วงแหวน หจก.เน็กซ์ มีเดีย บรอดคำสติง ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

525 นำย พิสุทธ์ หวังซ่ือกุล บริษัท ส่ีคูณร้อย จ ำกัด ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

526 นำย ธนณัฏฐ์ ต้ังเซียววรกุล หจก. ทีอำร์ เน็ทเวิร์ค ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

527 นำย นิรันดร์ กิติรำช หจก. คนพอเพียงเรดิโอ FM 101.25 MHz ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

528 นำย จ ำรัส รัตนนำม สถำนีวิทยุนิวสเตช่ัน fm 95.50 ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

529 นำย ศรุต ดุจเพ็ญ สถำนีวิทยุสระโบรำณ เรดิโอ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

530 นำย บุญพงศ์ ทำแก้ว หจก.มวลชนคนแม่ริม ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

531 นำย สมชำย หอพำนิชย์ สถำนีวิทยุชิุมชนคนกรุงเก่ำ 101.25 MHz อยุธยำ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

532 คุณ บัวบำล หมอป่ำ บริษัท แสนสุขวิช่ัน จ ำกัด ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

533 นำงสำว ยุพำพรรณ แสงค ำพระ หจก. ชมดำว เรดิโอเน็ตเวิร์ค ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

534 นำง พัชมน จันทร์แสง หจก.แสงอรุณทีมมีเดีย (ชอนไพรเรดิโอ) ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

535 คุณ กัมปนำท ไชยรัตน์ ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

536 คุณ กัลสิรีย์ จุนทวิเทศ ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

537 คุณ ดำรภำ ไชยรัตน์ ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

538 คุณ พรพิมล อ่อนน้อม ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

539 คุณ มนูญ ไชยรัตน ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

540 คุณ วิรำวรรณ ไชยรัตน ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

541 คุณ ส ำรวย เมฆำ ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

542 คุณ เฉลิมขวัญ ทวินันท์ ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

543 คุณ ชำตรี ไชยรัตน์ ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

544 คุณ นัฐถำประภำ สถำปนำชัย ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

545 นำง สกุลรัตน์ ถำนกำงสุ่ย ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

546 คุณ ประยูรจุนทวิเทศ ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

547 คุณ ประสพสุข โบรำณมูล ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

548 คุณ สมภัทธ์ วงเวียน ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน กำรเข้ำร่วมกำรประมูล  
(รำยละเอียดตำม ข้อ 5 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

549 คุณ อนงค์ อินเอิม ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

550 คุณ ทัศลนีญำฎำ แสนค ำ ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

551 คุณ นิภำพร วงษ์ศรีเทพ ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

552 คุณ ปำณิศรำ จุนทวิเทศ สถำนีวิทยุไตรภูมิเรดิโอ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

553 นำย สุรศักด์ิ ไชยรัตน์ ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

554 คุณ ประเสิรฐ จุนทวิเทศ สถำนีวิทยุไตรภูมิเรดิโอ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

555 นำย สกุลชัยไชยรัตน์ ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

556 นำงสำว กวินทิพย์ พงษ์พรต ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

557 นำงสำว สิริญำภรณ์ ถำนกำงสุ่ย ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

558 นำง วริทนันท์ โลหิตเสถียร ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

559 นำงสำว กมลมำลย์ ไชยทิพย ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

560 นำย สนทยำ ทิจะยัง หจก.ทิจะยัง มีเดีย ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

561 นำย กวิน วะนำพรม สถำนีวิทยุคล่ืนกองทัพพิทักษ์ธรรม fm 103.50 ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

562 นำงสำว จิภรัฎฐ์ บุญนัก สถำนีวิทยุเวียงกุมกำม 97.0 MHz ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

563 นำงสำว ศิรินญภัฐ สิทธิจักร์ ทุ่งทองเรดิโอ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

564 คุณ โอภำส ปัญจสุร บริษัท แสนสุขวิช่ัน จ ำกัด ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

565 นำงสำว ภำคินี โตหยวก บริษัท แสนสุขวิช่ัน จ ำกัด ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

566 นำย ชูชำติ อุทัยชิต หจก. ศิลำออนเรดิโอ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

567 นำย เอก นฤชำติวรพันธ์ บริษัท เจ้ำพระยำลิสซ่ิง จ ำกัด ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

568 นำง พรธิภำ วิชัยดิษฐ บริษัท เอพลัส สุรำษฎร์ธำนี จ ำกัด (kiss fm 106.0 MHz) ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

569 ร้อยตรี อรัญชัย โบรำณรัตน์ สถำนีวิทยุกระจำยเสียง อรัญชัยเรดิโอ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

570 นำงสำว กุสุมำ ย่ีสุ่น สถำนีวิทยุกระจำยเสียงคนบำงบ่อ FM 101.25 MHz ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

571 นำย โยธิน อินรำช สถำนีวิทยุเสียงผ่ำนฟ้ำนรำธิวำส ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

572 คุณ เดชำ เจริญสุข สถำนีวิทยุกระจำยเสียงคนบำงบ่อ FM 101.25 MHz ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

573 คุณ กิติศักด์ิ แย้มชม สถำนีวิทยุ มังกรเรดิโอ FM 92.75 MHz ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน กำรเข้ำร่วมกำรประมูล  
(รำยละเอียดตำม ข้อ 5 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

574 นำย ทองค ำ สมรุด สถำนีวิทยุ หินเหล็กไฟ เรดิโอ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

575 นำย ธนะพัฒน มธุรส บำงเสร่สัมพันธ์ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

576 นำง บังอร ชูติธวัช สถำนีวิทยุกระจำยเสียง ดีดีเรดิโอ คนส่ีค้ิว ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

577 นำงสำว สุกัลย์ วินรำช หจก.เลิสชัยเอ็นเตอร์เท้นเม้น จ ำกัด ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

578 นำงสำว ณัฎฐ์ณริน ติณณภัทรวรกุล สถำนีวิทยุสยำมเรดิโอ FM 102.25 MHz ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

579 คุณ จุฑำรัตน์ บุญเจริญ บริษัท มิวสิคบอกซ์ มีเดีย กรุ๊ป จ ำกัด ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

580 คุณ อำรักษ์ นิระปะกะ ชำวทุ่งเรดิโอ เน็ตเวิร์ก ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

581 นำย จิตรกร ทิพย์โชติ บริษัท รำกแก้ว สหพัฒนำ จ ำกัด ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

582 นำย พรชัย วุฒิพรหม บริษัท รำกแก้ว สหพัฒนำ จ ำกัด ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

583 นำย บุญเทียม กุหลำบ สถำนีวิทยุกระจำยเสียง ฅนสระบุรี 99.25 MHz ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

584 นำย อนันต์ เสือน้อย หจก.เซอร์วิส เรดิโอ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

585 นำง ชนำธิป คุ้มศรีไวย สถำนีวิทยุท้องถ่ินไทยอ ำเภอร่องค ำ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

586 คุณ เยำวณำ อำทิตยำธรรม บริษัท ดนตรีสีสัน จ ำกัด ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

587 คุณ กิติศักด์ิ แย้มชม สถำนีวิทยุเพ่ือนช่วยเพ่ือน FM 89.0 MHZ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

588 นำย ทศพร แก้วอินทร์ สถำนีวิทยุร่วมใจท่ำชนะ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

589 นำย เจษฎำ ยศสมบัติ หจก.โฟกัส มีเดีย กรุ๊ป ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

590 นำย อุดม ขจรพบ สถำนีวิทยุลูกทุ่งบ้ำนดอนเรดิโอ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

591 นำย ชำญวิทย์ ลำภเปรม สถำนีวิทยุกระจำยเสียงลุ่มน้ ำล ำตะคอง FM 100.00 MHz ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

592 นำงสำว วรรณประภำ สีหำสุข สถำนีวิทยุคนวังยำวเรดิโอ FM 101.25 MHz ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

593 คุณ พงษ์เพชร จรูญวัชรพันธ์ หจก. คอมพ์ คีย์ มีเดีย ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

594 นำย วิทวัส ขันติยุ สถำนีวิทยุนครวังยำงเรดิโอ 90.50 MHz ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

595 นำย เกรียงศักด์ิ นวลละออ หจก. เพำเวอร์เอฟเอ็ม เรดิโอ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

596 นำงสำว สุธิดำ กระโจมทอง สถำนีวิทยุสบำยเอฟเอ็ม ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

597 นำง นวลจันทร์ ศรีสุข สถำนีวิทยุ วทท. อ ำนำจเจริญ เอฟเอ็ม 102.50 MHz ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

598 นำย เดชพัตฒ์ สำรธิมำ สถำนีวิทยุสำมสี เรดิโอ 98.75 MHz ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน กำรเข้ำร่วมกำรประมูล  
(รำยละเอียดตำม ข้อ 5 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

599 นำย คิติพงศ์ ศรีมงคล สถำนีวิทยุจ๊ีดเรดิโอ 92.75 ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

600 นำง ธิดำเนตร ทวีมำรัตน์ สถำนีวิทยุ ส่งเสริมพัฒนำอำชีพ จังหวัดอ ำนำจเจริญ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

601 นำย นิติพันธ์ ทวีมำรัตน์ สถำนีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จังหวัดอ ำนำจเจริญ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

602 นำย เพียร ละทำรุณ สถำนีวิทยุชุมชน ต ำบลนำผือ FM 90.50 ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

603 นำย คู่ บุญมำศ สถำนีวิทยุหลักเมือง 48 เรดิโอ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

604 นำย อภิชำติ แสงสว่ำง สถำนีวิทยุบ่ำเรดิโอ เอฟเอ็ม 90.75 ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

605 นำย สุทัย ส่ำศรี สถำนีวิทยุส่ำศรีโปรโมช่ัน ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

606 นำย เฉลิม พิมพำ สถำนีวิทยุคนบ้ำนดอน เอฟเอ็ม 97.25 ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

607 นำย คัมภีร์ ฉำยแสง สถำนีวิทยุเมืองอ ำนำจเจริญ เอฟเอ็ม 88.50 ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

608 นำย สมพร ศิลำบุตร สถำนีวิทยุ มะละกอเอฟเอ็ม 92.25 ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

609 นำย นรำศักด์ิ วำศ์จันทร์ สถำนีวิทยุแซบเรดิโอ 93.00 ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

610 นำย อดุลย์ สำยรัตน์ สถำนีวัฒนธรรมบันเทิง 101.75 ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

611 นำงสำว อมรรัตน์ ผลเพียร หจก.บูรพำ106 ธุรกิจจันทบุรี ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

612 นำงสำว เชำวน์ นุสติ หจก.ขลุงเรดิโอ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

613 นำย สุนันท์ จันอ่อน หจก.ฮิตเวฟเรดิโอ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

614 นำง จ ำเนียร วัฟซีน หจก.ลูกทุ่งไทย-อีสำน ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

615 นำงสำว กำญจนำ กำละภักดี หจก.ลูกทุ่งไทย-อีสำน ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

616 นำง สมนึก ศรีดี หจก.วิทยุบำงเสด็จ เรดิโอ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

617 นำย ปกเกล้ำ วรรณอุบล สถำนีวิทยุเพ่ือพระพุทธศำสนำ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

618 นำย สมพงษ์ บุญจง หจก.พงษ์นวรัตน์โปรโมช่ันแอนด์มีเดีย ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

619 นำย ซ้อน คงไสยภำคิน หจก. กรุงศรีมีเดีย ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

620 นำย สมคิด แก้วเรือนทอง หจก.หมอเอ๋99.75 เอฟเอ็ม ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

621 นำย อิทธิ เทียนเงิน หจก.คนรักสุขภำพ 98.50 เมกกะเฮิร์ต ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

622 นำง พรปวีณ์ เกตุเกษม หจก.ลูกทุ่งภูธร ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

623 นำงสำว บุณยรักษำ กำยำผำด บริษัท ออลเอฟเอ็ม เรดิโอ จ ำกัด ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน กำรเข้ำร่วมกำรประมูล  
(รำยละเอียดตำม ข้อ 5 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

624 นำย ปฎิญยำ สร้อยสน สถำนีวิทยุ ออล เอฟ เอ็ม ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

625 นำงสำว บุณฑริก คนงำม หจก.ห้วยโป่ง แอนด์ เบำะแส เซอร์วิส เรดิโอ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

626 นำงสำว พล้ิม ศรีบ้ำนโนน หจก.ห้วยโป่ง แอนด์ เบำะแส เซอร์วิส เรดิโอ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

627 นำย ภำนุวัฒน์ ศรีตะลำ หจก.ไอยรำเรดิโอ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

628 นำย พจน์ จันทร์ฉำย หจก. แมงมัน เรดิโอ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

629 นำง สุมำลี เมธำภำวะกรกูล หจก. ที เอฟ เอ็ม โฆษณำ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

630 นำย วุฒิชัย เมธำภำวะกรกูล หจก. ที เอฟ เอ็ม โฆษณำ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

631 นำย สุนทร ศรีเดช หจก.ทิพย์สุนทร โปรโมช่ัน แอนด์ มีเดีย ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

632 ว่ำท่ีร้อยตรี ฮำซำละห์ อำลี สถำนีวิทยิุ ฟ้ำใหม่ FM นครสวรรค์ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

633 นำย สุเทพ อ่องอร่ำม สถำนีวิทยุชุมชนเผยแผ่พระพุทธศำสนำ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

634 นำย ปิติพงศ์ สุจริตจันทร์ หจก.วลีรัตน์ เรดิโอ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

635 นำย อุปถัมป์ แก้วพวงค ำ หจก.วลีรัตน์ เรดิโอ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

636 นำง ธัณย์สิตำ พรนิมิตรพิบูล หจก.วลีรัตน์ เรดิโอ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

637 นำง ส ำรำญ เพ็ชรรัตน์ หจก.วันเอฟเอ็ม ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

638 นำงสำว หน่ึงฤทัย เพ็ชรรัตน์ หจก.วันเอฟเอ็ม ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

639 นำงสำว สุมำพร หงส์สิริสกุล หจก. สโนว์โปรโมช่ัน ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

640 นำง วรรณี คมสำคร ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ำกับหรือน้อยกว่ำ จ ำนวนควำมถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกกำรประมูลและจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ควำมถ่ี เน่ืองจำกมีควำมพอเพียงต่อกำรใช้งำน ท้ังน้ี เป็นไปตำม พรบ . 
องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มำตรำ 42 วงเล็บ 1

เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิ
ภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจก
ำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนว
ณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

641 ธนำธิป บุญทวี ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย
642 นำย ธวัช  ไชยวงค์ สมำคมวิชำชีพวิทยุ-โทรทัศน์ภำคประชำชนเชียงใหม่ ไม่เห็นด้วย
643 นำย อรุณ ไทยใหม่ หจก.วิทยุทัองถ่ินไทยคนพ้ืนเมือง 101.75MHz ไม่เห็นด้วย
644 ศักด์ิชำย โพธิระ มูลนิธิสว่ำงเบญจธรรมสมุทรสงครำม ไม่เห็นด้วย
645 นำย สุริยะ เกตุทอง อำชีพอิสละ ไม่เห็นด้วย
646 ประวิทย์ สุวรรณรัตน์ กสทช ไม่เห็นด้วย
647 ไพรัช ศัลกวิเศษ ไอ ที ซี เรคคอร์ด ไม่เห็นด้วย
648 ภูเสกข์ สำริยำ หจก.มิตรเจริญเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
649 สนธยำ อุปนันท์ หจก.คนไทยเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
650 ไชย พงศ์พัทธ์รุจ แซดเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
651 สุชำติ ยำมดี หจก.บ่ำวแหลมอินเตอร์ ไม่เห็นด้วย
652 สุชำติ ปู่มณี กลุ่มคน อัลอิสลำม ไม่เห็นด้วย
653 พงศกร ใจโต 93MassFM ไม่เห็นด้วย
654 ธนำกร วิบูลกิจ 93 Mass FM ไม่เห็นด้วย
655 พินิศจัย พรหมเทพ 93massfm ไม่เห็นด้วย
656 อภิญญำ แก้วมณี หจก.ดับเบ้ิล  กำย  มีเดีย ไม่เห็นด้วย
657 นิภำรัตน์ จ่ำชัยภูมิ ถ่ินไทยงำมเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
658 บุญมำ เสนีนวล คนหแกลอง ไม่เห็นด้วย
659 ชินวัฒน์  มีมำ หจก.เอ็ม พี มัลติมีเดียร์แอนด์เซอร์วิส ไม่เห็นด้วย
660 วัชรำ  เหิมขุนทด เรดิโอโมดิฟำย ไม่เห็นด้วย
661 นำย นำยวัชร์พิรภพ ศิริอมพรรณ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ๙๒.๒๕  ปำกช่อง สมำยเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
662 นำย วัชรำ เหิมขุนทด หจก.เรดิโอโมดิฟำย ไม่เห็นด้วย
663 นำยณัฏฐ์ธนำกรณ์  ใจน่ำน ผู้ประกอบกิจกำรวิทยุธุรกิจ ไม่เห็นด้วย
664 ศุภลักษณ์ วรรณศรี - ไม่เห็นด้วย
665 นำยประมวล  บุญศรี สถำนีวิทยุหนองฮีเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
666 สำยันต์ ปวีณำภรณ์ หจก.วิจิตรศิลปปักธงชัย ไม่เห็นด้วย
667 สำยันต์ ปวีณำภรณ์ หจก.ปักธงชัย888 ไม่เห็นด้วย
668 อัฑฒกร โกมลสุบิน บ.บี.พี.พี.เรดิโอ จ ำกัด ไม่เห็นด้วย
669 นำย ธนำยุทธ จันทร์สะฮำง FMคนศรีวัง ไม่เห็นด้วย
670 นำง กษิมำ จันทรจิตร หจก.เมโทร หำดใหญ่ เรดิโอ ไม่เห็นด้วย
671 นำย สถิตย์ จันทรจิตร หจก.บ้ำนควนเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
672 พรชัย เอ่ียมโสภณ สถำนีวิทยุระนองซิต้ีเรดิโอ ไม่เห็นด้วย



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน กำรเข้ำร่วมกำรประมูล  
(รำยละเอียดตำม ข้อ 5 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

673 ศิริพล  สิทธิชัย ช่ำงภำพอิสระ ไม่เห็นด้วย
674 กฤษฎำ ลิมปพัทธ์ ประชำชนท่ัวไป เห็นด้วย
675 นำยซำอุดี จุลเสวก ห้องช่ำงคอมฯ กสทช. เห็นด้วย
676 วิจิตร.นันวิไล - เห็นด้วย
677 น.ส รัตนำภรณ์ วงษ์ไกร รพ.พนมสำรคำม เห็นด้วย
678 นำง ภัสสร ภักสำปี ศกร. เห็นด้วย
679 นำง เพ็ญศรี จันทร์ภักดี กศน.ต ำบลบำงชนะ เห็นด้วย
680 นำย  เผชิโชค  เสนำกำญจน์ ชุมชนชินเขต  เขตหลักส่ี เห็นด้วย
681 นำงสำว ป่ินสุดำ ปรีแม้น ป่ิน เห็นด้วย
682 นำย วำนิต ถุงเงิน บริษัท สันติภำพมีเดีย  จ ำกัด เห็นด้วย



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม
(รำยละเอียดตำม ข้อ 6 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

1 ธนกร สุขใส ไทยพีบีเอส ถ้ำไทยพีบีเอสซ่ึงเป็นหน่วยงำนของรัฐ ประสงค์จะเข้ำร่วมประมูลคล่ืน FM ได้หรือไม่ครับ ถ้ำกฎหมำยจัดต้ังองค์กรไทยพีบีเอส ไม่มีบทบัญญัติห้ำมไว้ ก็สำมำรถเข้ำร่วม
ประมูลคล่ืนเอฟเอ็มในคร้ังน้ีได้

2 นำย สถิตย์ จันทรจิตร หจก.บ้ำนควนเรดิโอ ไม่เห็นด้วย, ผู้ประกอบกำรทุกสถำนีท่ัวประเทศท ำดีอยู่แล้วโดยถูกต้องตำมกฎระเบียบ เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ
กิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน 
โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืน
ควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำร
ใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

3 นำย ธงศักด์ิ อริยะ หจก. ซีเค เรดิโอ มีเดีย ไม่เห็นด้วย เพรำะกว้ำงเกินไปในระดับท้องถ่ิน เง่ือนไขก ำลังส่งเกิน 2 จังหวัด ให้ประมูลระดับจังหวัด จะ
ส่งผลกระทบกับคล่ืนท่ีอยู่คำบเก่ียวจังหวัด

    ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป
    ท้ังน้ี ตำมข้อ 16 ของร่ำงประกำศฉบับน้ีได้ก ำหนดขอบเขตพ้ืนท่ีกำรใช้งำนคล่ืนควำมถ่ี ในกรณีของ 2 จังหวัดข้ึนไป ให้พิจำรณำอนุญำตกำรใช้งำนคล่ืนควำมถ่ี ระดับ
ภูมิภำค และให้ย่ืนค ำขออนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียง 
ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ ระดับภูมิภำค

4 นำย กิตติพงษ์ สมควร ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ที.เอ. เทเลคอม แอนด์  บรอดคำสท์ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

5 นำงสำว กำญจนำภรณ์ ศรีไสย นักจัดรำยกำรวิทยุ สถำนีวิทยุท้องถ่ินไทย
วิถีไทย FM 95.50 MHz จังหวัดยะลำ

ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

6 เกษร พรหมแก้ว นักจัดรำยกำรวิทยุ สถำนีวิทยุท้องถ่ินไทย
วิถีไทย FM 95.50 MHz จังหวัดยะลำ

ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม
(รำยละเอียดตำม ข้อ 6 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

7 นำย ทองอินทร์ สมควร ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ที.เอ.เทเลคอม แอนด์
 บรอดคำสท์

ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

8 นำย เดชชนะ สุริยวรรณ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด  วิทยุคนอมก๋อย ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

9 นำงสำว อนัญญำ ปันศิริ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด  ที.เอ.เทเลคอม แอนด์  บรอดคำสท์ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

10 นำง บัวเขียว สมควร ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด  ที.เอ.เทเลคอม แอนด์  บรอดคำสท์ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

11 นำง พรพรรณ สุริยวรรณ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด  วิทยุคนอมก๋อย ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม
(รำยละเอียดตำม ข้อ 6 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

12 นำงสำว สุพิชชำ อุทำโย สหกรณ์กำรเกษตร สันป่ำตอง จ ำกัด ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

13 นำง นันทภัค ฝ่ำยบุตร สถำนีวิทยุฟ้ำใสเรดิโอ  fm 90.00 MHz ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

14 นำงสำว ดำริน ดวงเต็ม นักจัดรำยกำรวิทยุ  สถำนีวิทยุท้องถ่ินไทย วิถีไทย FM 95.50 MHz  จังหวัดยะลำไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

15 นำย ทวี อรุณศรี นักจัดรำยกำรวิทยุ  สถำนีวิทยุท้องถ่ินไทย วิถีไทย FM 95.50 MHz  จังหวัดยะลำไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

16 นำงสำว พิมพ์ชนก ล่ิมเร่ิมสกุล นักจัดรำยกำรวิทยุ  สถำนีวิทยุท้องถ่ินไทย วิถีไทย FM 95.50 MHz  จังหวัดยะลำไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม
(รำยละเอียดตำม ข้อ 6 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

17 นำย วิโรจน์ ศรีไสย นักจัดรำยกำรวิทยุ  สถำนีวิทยุท้องถ่ินไทย วิถีไทย FM 95.50 MHz  จังหวัดยะลำไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

18 นำย สุชำติ รัฐพิทักษ์สันติ นักจัดรำยกำรวิทยุ  สถำนีวิทยุท้องถ่ินไทย วิถีไทย FM 95.50 MHz  จังหวัดยะลำไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

19 นำงสำว สุภำภรณ์ ศรีไสย นักจัดรำยกำรวิทยุ  สถำนีวิทยุท้องถ่ินไทย วิถีไทย FM 95.50 MHz  จังหวัดยะลำไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

20 นำง บังอร ชูติธวัช สถำนีวิทยุกระจำยเสียง  ดีดีเรดิโอ คนส่ีค้ิว ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

21 นำย เสน่ห์ บุญแก้ว สถำนีวิทยุบ้ำนผือเรดิโอ  94.75 ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม
(รำยละเอียดตำม ข้อ 6 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

22 นำง รัตฎำ โพธ์ิผล ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด  รัตฎำ เรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

23 นำย สงัด สระสูงเนิน หจก.สระสูงเนิน ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

24 นำย สำยันต์ ปวีณำภรณ์ หจก.วิจิตรศิลปปักธงชัย ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

25 นำย วัฒนำ พบเอกทวี สถำนีวิทยุเฝ้ำไร่เรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

26 นำงสำว ปุณญำนุช ศำลำจันทร์ สถำนีวิทยุต้นกล้ำเรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม
(รำยละเอียดตำม ข้อ 6 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

27 นำย สำนนท์ ทองใหม่ สถำนีวิทยุต้นกล้ำเรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

28 นำย ประจวบ สำครินทร์ สถำนีวิทยุรัตภูมิเรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

29 นำงสำว อพัชชำ ธนรุจิวรรธน์ 23 ซอยออทรัพย์  ถนนด ำรงพัฒนำ  ต ำบลบ้ำนนำ  อ ำเภอจะนะ  จังหวัดสงขลำไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

30 นำงสำว นูรีต้ำ กะละน๊ะ 132/1 หมู่1  ต ำบลสะกอม  อ ำเถอเทพำ  จังหวัดสงขลำ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

31 นำย พลภัทร ฝ่ำยบุตร สถำนีวิทยุฟ้ำใสเรดิโอ สกลนคร FM 90.00 Mhz ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม
(รำยละเอียดตำม ข้อ 6 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

32 นำง เสง่ียม สังขฮวด สถำนีวิทยุทุ่งพลับพลำ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

33 คุณ อ ำไพ อุทัยมำ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด อ ำไพ  เรดิโอ FM 90.75 MHz ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

34 นำย สมเกียรติ วีระวัฒน์โสภณ หจก.ชุมแสงเรดิโอ กรุ๊ป  (สถำนีวิทยุชุมแสงเรดิโอ  FM 103.25Mhzไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

35 นำง วยุรี แหลมหลัก FM 101.25 Mhz  แม่โจ้เรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

36 นำย อรรถพล สำครินทร์ สถำนีวิทยุรัตภูมิเรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม
(รำยละเอียดตำม ข้อ 6 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

37 คุณ สำวินีย์ มณีทอง หจก.จี เอส พี แอดเวอทิสเม้นท์ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

38 คุณ ณัชชำ ติยะวรบุญ บจก.เอทเชทเทอร่ำ (อีทีซี) อินเตอร์เนช่ันแนล ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

39 คุณ ชุมพร พันธ์สวัสด์ิ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ชุมพรอิเล็กทรอนิกส์ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

40 นำง ศรีนวล ค ำประเสริฐ สถำนีวิทยุภำคธุรกิจ คนเมืองล้ำนนำเรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

41 คุณ จูมบำน เพียรกำร หจก.คนนำงแดดเรดิโอ 96.50 ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม
(รำยละเอียดตำม ข้อ 6 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

42 คุณ ชุำญชัย ธนำกูล หจก.บัวใหญ่พัฒนำเรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

43 นำย สำธิต จันทร์แก้ว หจก.หัวไทรเรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

44 นำย เจษฎำพงษ์ ฉวีชำติ หจก.รวยนิรันดร์เซอร์วิส ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

45 คุณ นิตยำ นำคอินทร์แจ้ง หจก.ยูสไมล์เอนเตอร์เทนเมนท์ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

46 นำย กิตติภพ สำยสนอง หจก.บี.บี.เอฟเอ็ม ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม
(รำยละเอียดตำม ข้อ 6 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

47 นำย ธนสิน คงยุทธ วิทยุเสียงส่ือสำรประชำชน เอฟ เอ็ม 96.00 เมกกะ
เฮิร์ซ

ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

48 นำงสำว สำคร คณำรีย์ หจก.ล้ำนนำอินเตอร์ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

49 นำย บุญศรี กันทะมำ สถำนีวิทยุออนซอนชุมชน คนท้องถ่ิน เซเป็ด 
ตระกำรพืชผล อุบลรำชธำนี FM 96.25 Mhz

ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

50 นำย สมำพล สุขสิงห์คลี ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

51 ว่ำท่ีร้อยตรี ฮำซำละห์ อำลี ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม
(รำยละเอียดตำม ข้อ 6 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

52 นำงสำว สำคร คณำรีย์ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ล้ำนนำอินเตอร์ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

53 นำง มี สุพล ผู้ฟังสถำนีวิทยุ FM 104.25 MHz อ.เมือง จ.
อุบลรำชธำนี

ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

54 นำย ภูมินทร์ วงค์ภูธร หจก. พีพี.พี เจริญทรัพย์ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

55 ร.ต.อ. นิพนธ์ สุตัญต้ังใจ หจก.ไมล์ทอง 99 ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

56 นำย ธนกฤต รุ่งแสนทวี หจก. เอสทีจีแอดแอนด์โปร ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม
(รำยละเอียดตำม ข้อ 6 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

57 นำยสุคิน แก้วก่อ
เก้ือ

สถำนีวิทยุซิต้ีเรดิโอยะลำ 073-2271098 ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

58 นำงสำว ณิชนำรญำณ์ สุระตโก สถำนีวิทยุมำยฮำร์ทเรดิโอ FM100 MHz หจก.มำย
ฮำร์ทเรดิโอ 100สงขลำ

ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

59 นำย สำยันต์ จันทร์เฮียง สถำนีวิทยุนครยำงเรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

60 นำงสำว อณัญญำ ปันศิริ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ที.เอ.เทเลคอม แอนด์ บรอดคำสท์ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

61 นำย มโนธรรม ใจหำญ หจก.คลองท่อมเรดิโอ เรคคอร์ด ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม
(รำยละเอียดตำม ข้อ 6 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

62 นำงสำว ประภำพร บุญสมบัติ หจก.ยศสุนทร เรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

63 นำย สมศรี ค ำคูณ หจก.เรดิโอโครำช (93.75) ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

64 ร้อยตรี ไพโรจน์ เงอเลอะ สถำนีวิทยุล้ิงค์ไทยแลนด์ เรดิโอ FM. 92.25 MHz ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

65 นำงสำว ยุพำพรรณ แสงค ำพระ หจก.ชมดำวเรดิโอเน็ตเวิร์ค FM 96.75 MHz อ.
ท่ำเรือ พระนครศรีอยุธยำ

ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

66 คุณ สมใจ ซ ำฮกตัน สถำนีวิทยุรวมพลฅนข่ำว ชำวอยุธยำ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม
(รำยละเอียดตำม ข้อ 6 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

67 นำงสำว พิจิตร หนูคีรี สถำนีวิทยุ 105.5 เรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

68 นำย พนม พูลเกิด แฟนเพลง ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

69 นำย อนุสรณ์ ชูชำวนำ คล่ืนเพ่ือกำรเกษตรสุโขทัย FM 98.0 MHz ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

70 คุณ สิริพักตร์ พ่วงพันธ์ คล่ืนเพ่ือกำรเกษตร ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

71 คุณ ก่ิงดำว ชูชำวนำ คล่ืนเพ่ือกำรเกษตรสุโขทัย ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม
(รำยละเอียดตำม ข้อ 6 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

72 นำงสำว ลูกจันทน์ ชูชำวนำ คล่ืนเพ่ือกำรเกษตรสุโขทัย FM 98.0 MHz ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

73 นำย ธวชิน ชูชำวนำ คล่ืนเพ่ือกำรเกษตรสุโขทัย FM 98.0 MHz ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

74 นำง ประยงค์ ถึกเจริญ ผู้ฟังสถำนีวิทยุล้ิงค์ไทยแลนด์ เรดิโอ FM 92.25 MHz ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

75 นำง อ ำภำ โพธิ ผู้ฟังสถำนีวิทยุล้ิงค์ไทยแลนด์ เรดิโอ FM 92.25 MHz ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

76 นำงสำว สุวนิตย์ วิทยำภิรักษ์ ท่ีปรึกษำสถำนีวิทยุล้ิงค์ไทยแลนด์ เรดิโอ FM 92.25
 MHz

ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม
(รำยละเอียดตำม ข้อ 6 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

77 นำย อนิรุทธ์ ทูลไธสง รองผู้จัดกำรสถำนีวิทยุล้ิงค์ไทยแลนด์ เรดิโอ FM 
92.25 MHz

ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

78 นำย ประยูร ผลอุดม สถำนีวิทยุล้ิงค์ไทยแลนด์ เรดิโอ FM 92.25 MHz ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

79 นำง สุวรรณ ใจตรง หจก. ศิลำพำณิชย์ เรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

80 นำย เกษมสันต์ ฤทธ์ิทำ หจก.ต๊ิกรัตน 999 ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

81 นำย สิทธิชัย นวลเศรษฐ์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย วิทยำเขต
นครศรีธรรมรำช

ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม
(รำยละเอียดตำม ข้อ 6 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

82 นำงสำว รัตนะ หนูคีรี ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

83 นำงสำว กัลยำ เกตุแก้ว ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

84 ว่ำท่ีร้อยตรี ศุภชัย เพ็งจันทร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

85 นำงสำว สุขกมล รันสุภำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

86 นำง กัญญมน มีแก้ว มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย วิทยำเขต
นครศรีธรรมรำช

ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม
(รำยละเอียดตำม ข้อ 6 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

87 นำงสำว ศลำศิณี ดีจันทร์ เทศบำลเมืองทุ่งสง ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

88 นำงสำว สุดำ ดำรำดิกุล เทศบำลเมืองทุ่งสง ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

89 นำง มำลี มหำชล ร้ำน ซัก อบ รีด ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

90 นำย อดุลย์ สมศิริ เทศบำลต ำบลชะมำย ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

91 นำง ศิวลี วงศ์แก้ว เทศบำลเมืองทุ่งสง ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม
(รำยละเอียดตำม ข้อ 6 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

92 นำง ศิริวรรณ ขวัญใจ เทศบำลเมืองทุ่งสง ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

93 นำงสำว บุญญรัตน์ ชุมพล เทศบำลเมืองทุ่งสง ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

94 นำง บุญยวีร์ บุญโยดม สถำนีวิทยุ 105.5 เรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

95 นำย วิชิต แก้วเก้ือ สถำนีวิทยุ 105.5 เรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

96 นำงสำว สุภำรัตน์ สนมน้อย สถำนีวิทยุ 105.5 เรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม
(รำยละเอียดตำม ข้อ 6 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

97 คุณ รัชนี หนูคีรี ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

98 นำงสำว มัลลิกำ ภูมิเวทย์พงษ์ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

99 นำงสำว อภิสรำ สุขคง แฟนเพลง ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

100 นำงสำว สุกัญญำ จุลจงกล แฟนเพลง ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

101 นำงสำว วริศรำ ทองฤทธ์ิ แฟนเพลง ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม
(รำยละเอียดตำม ข้อ 6 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

102 นำย โสภณ สวัสดีเมือง ดีเจ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

103 นำ+B105:D134ย โกมล เพชรค ำ เจ้ำของสถำนี ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

104 นำงสำว บุญทิรำ ทวงรัก แฟนเพลง ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

105 นำง ศิริภำ รำชจ ำนงค์ แฟนเพลง ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

106 คุณ พรไพสิน สะอำดเอ่ียม แฟนเพลง ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม
(รำยละเอียดตำม ข้อ 6 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

107 นำย ธนกฤต รุ่งแสนทวี หจก.เอส ที จี แอด แอนด์ โปร ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

108 ร.ต.อ. นิพนธ์ สุตัญต้ังใจ หจก.ไมค์ทอง 99 ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

109 นำง วงศ์เดือน สุตัญต้ังใจ หจก.ไมค์ทอง 99 ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

110 นำย ภูมินทร์ วงค์ภูธร หจก.พี พี พี เจริญทรัพย์ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

111 นำง อุไรวรรณ พรมจันทร์ สถำนีวิทยุกระจำยเสียง ดอนยูง-ดงฟ้ำห่วน Fm 
104.25 อุบลรำชธำนี

ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม
(รำยละเอียดตำม ข้อ 6 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

112 นำง มี สุพล ผู้ฟังสถำนีวิทยุ Fm 104.25 Mhz อ.เมือง จ. 
อุบลรำชธำนี

ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

113 นำงสำว วนิภรณ์ อำระหัง ผู้ฟังสถำนีวิทยุ Fm 104.25 Mhz อ.เมือง จ. 
อุบลรำชธำนี

ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

114 นำง อรวัน วงษำ หจก. ก ำป้ันอินเตอร์ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

115 นำง มำลี ศรีจันทร์อ่อน หจก. มำลีเรดิโอ 2017 ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

116 นำย ทศวงศ์ ศรีจันทร์อ่อน หจก. สิบตระกูล เรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม
(รำยละเอียดตำม ข้อ 6 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

117 นำง ประไพ กัณฑสังข์ สถำนีวิทยุกระจำยเสียงฮิวเมนเรดิโอ Fm 91.00 
Mhz อ.สวรรค์โลก จ.สุโขทัย

ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

118 นำย ธนพล กัณฑสังข์ สถำนีวิทยุกระจำยเสียงฮิวเมนเรดิโอ Fm 91.00 
Mhz อ.สวรรค์โลก จ.สุโขทัย

ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

119 นำย พิเชษฐ ธิดำ RELAXRADIO FM 107.00 MHz ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

120 นำง ใจทิพย์ ธิดำ RELAXRADIO FM 107.00 MHz ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

121 นำงสำว สุนทรีย์ สุทธวัจน์ สถำนีวิทยุกระจำยเสียงฮิวเมนเรดิโอ Fm 91.00 
Mhz อ.สวรรค์โลก จ.สุโขทัย

ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม
(รำยละเอียดตำม ข้อ 6 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

122 นำงสำว ฐิติรัตน์ ทรัพย์สิน สถำนีคนรักษ์ท้องถ่ิน FM 100.25 สุโขทัย ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

123 ดร. สุเทพ เม้ำสง่ำ สมำคมวิชำชีพวิทยุ-โทรทัศน์ภำคประชำชน ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

124 คุณ กิติพงษ์ วงษ์ทองทิว สถำนีวิทยุคนรักปทุม ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

125 นำงสำว ฐิติรัตน์ ทรัพย์สิน สถำนีคนรักษ์ท้องถ่ิน ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

126 นำงสำว สำคร คณำรีย์ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม
(รำยละเอียดตำม ข้อ 6 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

127 นำง เพ็ญศรี จันทรัตน์ สถำนีวิทยุนำกะชะเรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

128 คุณ รัตนำ จีอำทิตย์ หจก. เชียงรัตน์ มีเดีย กรุ๊ป ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

129 นำย กนพจน์ ชำวนำ หจก. พำช่ืนเรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

130 นำย ดวงจันทร์ ชำวนำ หจก. พำช่ืนเรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

131 นำง ดวงสมร เทศศรีเมือง หจก. พำช่ืนเรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม
(รำยละเอียดตำม ข้อ 6 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

132 นำงสำว มำรศรี อุทก หจก.มัลติเวฟแอนด์แม็กซ์เรดิโอ นครพนม ควำมถ่ี 
92.0 MHz

ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

133 นำง เสง่ียม สังขฮวด วิทยุทุ่งพลับพลำ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

134 นำย ชม สุขสบำย สถำนีวิทยุทุ่งพลับพลำ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

135 นำง วนิรัตน์ ตรีพงษ์ ผู้ฟัง สถำนีวิทยุบ้ำนสันติสุข FM 92.50 MHz เมือง
ร้อยเอ็ด

ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

136 คุณ สรรเพชญ มณีกรกำนต์ สถำนีวิทยุบ้ำนสันติสุข FM 92.50 MHz ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม
(รำยละเอียดตำม ข้อ 6 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

137 นำงสำว นันทพร ข ำสุทัศน์ ผู้ฟัง สถำนีวิทยุบ้ำนสันติสุข FM 92.50 MHz เมือง
ร้อยเอ็ด

ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

138 นำงสำว รภิวัน มณีกรกำนต์ สถำนีวิทยุบ้ำนสันติสุข FM 92.50 MHz เมืองร้อยเอ็ด ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

139 นำย ประมวล บุญศรี สถำนีวิทยุหนองรีเรดิโอ 104.0MHz ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

140 นำย ประวิทย์ พวงไธสง คล่ืนมหำชนคนปะค ำ (เรดิโอหรรษำ) Fm 97.50 
MHz

ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

141 นำง ธัญนันท์ รุ่งเรือง สถำนีวิทยุคนลูกทุ่ง ควำมถ่ี 92.00 MHz อ.เมือง จ.
สกลนคร

ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม
(รำยละเอียดตำม ข้อ 6 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

142 นำย วีระ รุ่งเรือง สถำนีวิทยุคนลูกทุ่ง ควำมถ่ี 92.00 MHz อ.เมือง จ.
สกลนคร

ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

143 นำงสำว อภิญญำ จ ำปำเกตุ สถำนีวิทยุท้องถ่ินไทยปทุมรัตต์ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

144 นำย พิชิต จ ำปำเกตุ สถำนีวิทยุท้องถ่ินไทยปทุมรัตต์ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

145 นำง เพ็ญจิต จ ำปำเกตุ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

146 นำงสำว สุวัจนำ ย่อมมี ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม
(รำยละเอียดตำม ข้อ 6 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

147 นำงสำว พิศมัย วงศ์ละคร ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

148 นำง

วิมลพรรณ เทศอำเส็น

ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

149 นำย ประภำส หยิบล ำ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

150 นำย วุฒิพงษ์ พรมจรี ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

151 นำงสำว ปิยดำ เทศอำเส็น ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม
(รำยละเอียดตำม ข้อ 6 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

152 นำงสำว ดำวนภำ หยิบล ำ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

153 นำงสำว อริสรำ จ ำปำเกตุ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

154 นำงสำว นุจรีย์ เตำรัตน์ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

155 นำย กิตติธัช ภูธนะโภคิน องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำร
วิทยุกระจำยเสียงภำคประชำชนแห่งประเทศไทย 
(อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

156 นำย สว่ำง ทองไพ องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำร
วิทยุกระจำยเสียงภำคประชำชนแห่งประเทศไทย 
(อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม
(รำยละเอียดตำม ข้อ 6 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

157 นำย คณำโชค ตำมจิตเจริญ องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำร
วิทยุกระจำยเสียงภำคประชำชนแห่งประเทศไทย 
(อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

158 นำย เอกอมตะอุธรน์ิ เกฐสิทธ์ิ องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำร
วิทยุกระจำยเสียงภำคประชำชนแห่งประเทศไทย 
(อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

159 ดร. สุเทพ เม้ำสง่ำ องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำร
วิทยุกระจำยเสียงภำคประชำชนแห่งประเทศไทย 
(อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

160 นำย กิตต์ประพัฒน์ พิรุณห์ องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำร
วิทยุกระจำยเสียงภำคประชำชนแห่งประเทศไทย 
(อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

161 นำย ชูชำติ อุทัยชิต องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำร
วิทยุกระจำยเสียงภำคประชำชนแห่งประเทศไทย 
(อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม
(รำยละเอียดตำม ข้อ 6 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

162 นำย ทองพูล ศรีบุญ องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำร
วิทยุกระจำยเสียงภำคประชำชนแห่งประเทศไทย 
(อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

163 นำย อัครชัย เดชมูล องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำร
วิทยุกระจำยเสียงภำคประชำชนแห่งประเทศไทย 
(อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

164 นำย ทรภูไพร วันโพนทอง องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำร
วิทยุกระจำยเสียงภำคประชำชนแห่งประเทศไทย 
(อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

165 นำงสำว รภิวัน มณีกรกำนต์) องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำร
วิทยุกระจำยเสียงภำคประชำชนแห่งประเทศไทย 
(อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

166 ดร. ธนกฤต รุ่งแสนทวี องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำร
วิทยุกระจำยเสียงภำคประชำชนแห่งประเทศไทย 
(อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม
(รำยละเอียดตำม ข้อ 6 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

167 นำย หำญชัย วรรณทวี องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำร
วิทยุกระจำยเสียงภำคประชำชนแห่งประเทศไทย 
(อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

168 นำย อภิชำติ แสงสว่ำง องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำร
วิทยุกระจำยเสียงภำคประชำชนแห่งประเทศไทย 
(อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

169 นำย คณำวุฒิ กันทพลหำญ องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำร
วิทยุกระจำยเสียงภำคประชำชนแห่งประเทศไทย 
(อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

170 ร.ต.ต. สุขสันห์ ภิชัย องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำร
วิทยุกระจำยเสียงภำคประชำชนแห่งประเทศไทย 
(อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

171 นำง วินิจ พิทักษวรรณ องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำร
วิทยุกระจำยเสียงภำคประชำชนแห่งประเทศไทย 
(อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม
(รำยละเอียดตำม ข้อ 6 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

172 นำงสำว จุฬำรัตน์ หอมนำน องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำร
วิทยุกระจำยเสียงภำคประชำชนแห่งประเทศไทย 
(อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

173 นำย ประสิทธ์ิ วิรุณพันธ์ องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำร
วิทยุกระจำยเสียงภำคประชำชนแห่งประเทศไทย 
(อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

174 นำย กฤตภำส ต๊ะประจำ องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำร
วิทยุกระจำยเสียงภำคประชำชนแห่งประเทศไทย 
(อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

175 นำงสำว ฐิติยำ บุญกอง องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำร
วิทยุกระจำยเสียงภำคประชำชนแห่งประเทศไทย 
(อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

176 นำย ขวัญชำติ ดำสำ องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำร
วิทยุกระจำยเสียงภำคประชำชนแห่งประเทศไทย 
(อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม
(รำยละเอียดตำม ข้อ 6 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

177 นำย เกษมสันต์ ฤทธ์ิตำ องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำร
วิทยุกระจำยเสียงภำคประชำชนแห่งประเทศไทย 
(อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

178 นำย ทวีศักด์ิ ปิยะวิสุทธิกุล องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำร
วิทยุกระจำยเสียงภำคประชำชนแห่งประเทศไทย 
(อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

179 นำย อำคม วรรณสัก องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำร
วิทยุกระจำยเสียงภำคประชำชนแห่งประเทศไทย 
(อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

180 นำงสำว หทัยรัตวันท์ ผัดไทย ตรีอัมพร องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำร
วิทยุกระจำยเสียงภำคประชำชนแห่งประเทศไทย 
(อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

181 นำย ธวัช ไชยวงค์ องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำร
วิทยุกระจำยเสียงภำคประชำชนแห่งประเทศไทย 
(อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม
(รำยละเอียดตำม ข้อ 6 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

182 นำงสำว วดำวรรค์ พงศนันทน์ องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำร
วิทยุกระจำยเสียงภำคประชำชนแห่งประเทศไทย 
(อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

183 นำย ชัยยศ ดำวศรีนนท์ องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำร
วิทยุกระจำยเสียงภำคประชำชนแห่งประเทศไทย 
(อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

184 นำย สถำพร บรรหำร องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำร
วิทยุกระจำยเสียงภำคประชำชนแห่งประเทศไทย 
(อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

185 นำย ธีร สุดเล็ก องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำร
วิทยุกระจำยเสียงภำคประชำชนแห่งประเทศไทย 
(อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

186 นำย วิริทธ์ิพล หิรัญรัตน์ องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำร
วิทยุกระจำยเสียงภำคประชำชนแห่งประเทศไทย 
(อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม
(รำยละเอียดตำม ข้อ 6 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

187 นำงสำว อรประภำ พุฒิหม่ืน องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำร
วิทยุกระจำยเสียงภำคประชำชนแห่งประเทศไทย 
(อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

188 นำย สนทยำ ทิจะยัง องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำร
วิทยุกระจำยเสียงภำคประชำชนแห่งประเทศไทย 
(อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

189 นำย สมชำย วจนะไพบูลย์ องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำร
วิทยุกระจำยเสียงภำคประชำชนแห่งประเทศไทย 
(อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

190 นำย ส ำเภำ บุญเป่ียม องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำร
วิทยุกระจำยเสียงภำคประชำชนแห่งประเทศไทย 
(อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

191 นำย กำรุณ ตระกูลพุทธรักษำ องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำร
วิทยุกระจำยเสียงภำคประชำชนแห่งประเทศไทย 
(อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม
(รำยละเอียดตำม ข้อ 6 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

192 นำย พัฒนกฤษ พ่วงทอง องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำร
วิทยุกระจำยเสียงภำคประชำชนแห่งประเทศไทย 
(อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

193 นำย ประสำน สินลิขิตกุล องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำร
วิทยุกระจำยเสียงภำคประชำชนแห่งประเทศไทย 
(อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

194 ดร. เทิดแผ่นดินทอง ธำรชัย องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำร
วิทยุกระจำยเสียงภำคประชำชนแห่งประเทศไทย 
(อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

195 นำงสำว จณิสตำ วัฒนมะโน องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำร
วิทยุกระจำยเสียงภำคประชำชนแห่งประเทศไทย 
(อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

196 นำย สมควร รำษี องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำร
วิทยุกระจำยเสียงภำคประชำชนแห่งประเทศไทย 
(อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม
(รำยละเอียดตำม ข้อ 6 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

197 นำย ธนกฤต ยมสังข์ องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำร
วิทยุกระจำยเสียงภำคประชำชนแห่งประเทศไทย 
(อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

198 นำย มงคล ยองเพชร องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำร
วิทยุกระจำยเสียงภำคประชำชนแห่งประเทศไทย 
(อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

199 นำย ชำลี นพวงศ์ ณ อยุธยำ องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำร
วิทยุกระจำยเสียงภำคประชำชนแห่งประเทศไทย 
(อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

200 นำย วชิระ พลต้ือ องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำร
วิทยุกระจำยเสียงภำคประชำชนแห่งประเทศไทย 
(อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

201 นำย สุเทพ พิทักษ์เจริญวงศ์ องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำร
วิทยุกระจำยเสียงภำคประชำชนแห่งประเทศไทย 
(อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม
(รำยละเอียดตำม ข้อ 6 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

202 นำย อ ำนำจ จันทร์คง องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำร
วิทยุกระจำยเสียงภำคประชำชนแห่งประเทศไทย 
(อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

203 นำย เกริกเกษม อรณบุญมำศ องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำร
วิทยุกระจำยเสียงภำคประชำชนแห่งประเทศไทย 
(อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

204 นำย วรพจน์ ลัภโต องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำร
วิทยุกระจำยเสียงภำคประชำชนแห่งประเทศไทย 
(อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

205 นำงสำว พรรณทิพย์ วงศ์เทพ องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำร
วิทยุกระจำยเสียงภำคประชำชนแห่งประเทศไทย 
(อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

206 นำย อนันต์ ข ำเขียว องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำร
วิทยุกระจำยเสียงภำคประชำชนแห่งประเทศไทย 
(อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม
(รำยละเอียดตำม ข้อ 6 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

207 นำย ชีพชยุตม์ มหำชินวร องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำร
วิทยุกระจำยเสียงภำคประชำชนแห่งประเทศไทย 
(อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

208 นำย วิโรจน์ ศรีไสย องค์กรภำคีเครือข่ำยผู้ประกอบกิจกำร
วิทยุกระจำยเสียงภำคประชำชนแห่งประเทศไทย 
(อวชท.)

ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

209 นำย กฤศ คล้ำยหิรัญ สถำนีวิทยุสีค้ิวเอฟเอ็ม ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

210 นำง ณฤดี มธุรส สถำนีบำงเสร่สัมนพันธ์ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

211 นำงสำว ชนำพร เจริญผล สถำนีวิทยุกระจำยเสียง คนบำงบ่อ FM 101.25 MHz ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม
(รำยละเอียดตำม ข้อ 6 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

212 นำง บุญสวย ชมพูสี ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

213 คุณ บุญเลียง เสนำวัง ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

214 คุณ สมจิตร โพนสีสม ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

215 นำย สมภำร ก้อนดินจ่ี ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

216 คุณ ค ำบู่ จรำฤทธ์ิ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม
(รำยละเอียดตำม ข้อ 6 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

217 นำย ศูนย์ ศรีษะเกษ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

218 นำย ประสิทธ์ิ ชูข้ำว ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

219 นำง บุญล้วน สอนบุญตำ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

220 คุณ พิกุล ไสลจิตร ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

221 คุณ ดวงจันทร์ อธิจร ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม
(รำยละเอียดตำม ข้อ 6 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

222 คุณ วันทอง โชติพงค์ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

223 นำย ประยูร ชอบดี ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

224 คุณ เสกสิทธ์ิ สิบสำน ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

225 คุณ สัมพันธ์ โสดำ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

226 คุณ วรพจน์ ไทยธำนุ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม
(รำยละเอียดตำม ข้อ 6 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

227 คุณ สมดี สังภำคิน ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

228 คุณ อุทิศ ช่วยบุญ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

229 คุณ อมร ค ำภูมี ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

230 คุณ วันนี จันทร์คูณ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

231 คุณ สุกำนดำ พัสคร ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม
(รำยละเอียดตำม ข้อ 6 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

232 คุณ สวัสด์ิ จันทคัน ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

233 นำง แพงศรี สุขใส ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

234 คุณ อุดม พรมสุริยำ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

235 คุณ ส ำลี พินธุวงค์ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

236 คุณ ศศิรำ วันชูเสริฐ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม
(รำยละเอียดตำม ข้อ 6 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

237 นำง ชวนพิศ อธิจร ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

238 คุณ ทองไส ภูคะไล ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

239 คุณ ฉวีวรรณ บุญไสย ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

240 นำย ธรรมศำสตร์ กำรถัก ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

241 คุณ ใจ บุรำญสม ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม
(รำยละเอียดตำม ข้อ 6 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

242 นำงสำว อ้อม ภูวงค์ษำ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

243 นำย สุกิจ โกเศส หจก. สำยกิจรุ่งโรจน์ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

244 นำย ชำญวิทย์ ลำภเปรม สถำนีวิทยุกระจำยเสียง ลุ่มน้ ำล ำตะคอง ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

245 นำง บังอร ชูติธวัช สถำนีวิทยุกระจำยเสียง ดีดีเรดิโอ คนส่ีค้ิว FM 
103.00 MHz

ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

246 นำงสำว จิรนันท์ จันทวงษ์ หจก.24 เรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม
(รำยละเอียดตำม ข้อ 6 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

247 นำย คมศร เจียรกุล สถำนีวิทยุกระจำยเสียง สำยฟ้ำเรดิโอ (106.25MHz)
 อ.เมือง จ.อ ำนำจเจริญ

ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

248 นำง รอฝีอ๊ะ หมำนหล๊ะ สถำนีวิทยุนกเขำเรดิโอ FM 95.50 MHz ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

249 นำย สมเกียรติ หัดยุมสำ สถำนีวิทยุนกเขำเรดิโอ FM 95.50 MHz ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

250 คุณ แอ หมำนหล๊ะ สถำนีวิทยุนกเขำเรดิโอ FM 95.50 MHz ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

251 นำย หมัดต่อหำด สิงหำด สถำนีวิทยุนกเขำเรดิโอ FM 95.50 MHz ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม
(รำยละเอียดตำม ข้อ 6 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

252 นำง พจชนี สิงหำด สถำนีวิทยุนกเขำเรดิโอ FM 95.50 MHz ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

253 นำงสำว อัสมำ สิงหำด สถำนีวิทยุนกเขำเรดิโอ FM 95.50 MHz ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

254 คุณ อำอีชะ หมำนหล๊ะ สถำนีวิทยุนกเขำเรดิโอ FM 95.50 MHz ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

255 นำงสำว หน่ึงฤทัย เพ็ชรัตน์ หจก. วันเอฟเอ็ม ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

256 นำง สุภำภรณ์ มูลตรีภักด์ิ ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม
(รำยละเอียดตำม ข้อ 6 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

257 นำง เกษศิรินทร์ บุตรธรรมมำ ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

258 นำง จิติมำภรณ์ บุตรธรรมมำ ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

259 นำย ศตคุณ บุตรธรรมมำ วิทยุคนเกษตร 106.75 ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

260 นำง วันนำ สิงลี ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

261 นำง อริสรำ บุตรธรรมมำ วิทยุคนเกษตร 98.25 ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม
(รำยละเอียดตำม ข้อ 6 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

262 นำย อ ำนวย กุค ำรักษ์ วิทยุคนเกษตร 106.75 ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

263 นำย มนุรำช บุตรธรรมมำ วิทยุคนเกษตร 98.25 ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

264 นำงสำว รัตนำภรณ์ บุตรธรรมมำ วิทยุคนเกษตร 106.75 ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

265 นำย สุชำติ ระก ำ วิทยุคนเกษตร 106.75 ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

266 นำย อุทิศ บุตรธรรมมำ วิทยุคนเกษตร 106.75 ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม
(รำยละเอียดตำม ข้อ 6 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

267 นำย เจตุรงค์ บุตรธรรมมำ สหกรณ์กำรปฏิรูปท่ีดินเพ่ือกำรเกษตร จ ำกัด ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

268 นำย มนัสวิน บุตรธรรมมำ ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

269 นำงสำว อุไร พนม ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

270 นำง ร ำไพ พนม ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

271 นำย เงิน ไชยสุวรรณ ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม
(รำยละเอียดตำม ข้อ 6 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

272 นำย สน อ่อนหวำน ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

273 นำง นุ่น อ่อนหวำน ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

274 นำย สมพงษ์ แก้วพิลึก สถำนีวิทยุเวียงค ำ เรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

275 นำง มำลี พิมพ์รัตน์ ประชำชน ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

276 นำง อรุณศรี แก้วพิลึก ประชำชน ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม
(รำยละเอียดตำม ข้อ 6 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

277 นำย อ ำนำจ พิมพ์รัตน์ ประชำชน ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

278 นำงสำว ศศิธร พุ่มจันทร์ ประชำชน ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

279 นำย ประเสริฐ พุ่มจันทร์ ประชำชน ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

280 คุณ หัทยกำญ เฉิดสุวรรณ์ ประชำชน ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

281 นำย ครุสกร สุนทรสนิทร์ ประชำชน ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม
(รำยละเอียดตำม ข้อ 6 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

282 นำง ทองบ่อ สุนทรสนิทร์ ประชำชน ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

283 นำย ครองกำร ผลำไสย์ ประชำชน ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

284 นำง พรพิศ ผลำไสย์ ประชำชน ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

285 นำงสำว ศิรินภำ สหุนิจ ประชำชน ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

286 นำงสำว ศิริวรรณ ระย้ำศิลป์ ประชำชน ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม
(รำยละเอียดตำม ข้อ 6 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

287 นำย สมศักด์ิ ระย้ำศิลป์ ประชำชน ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

288 นำง ธิดำรัตน์ เอ็มรัตน์ ประชำชน ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

289 นำย กิติศักด์ิ ลำทอง ประชำชน ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

290 นำง ปัน แก่นจันทร์ ประชำชน ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

291 นำงสำว จำรุวรรณ แสนสุข ประชำชน ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม
(รำยละเอียดตำม ข้อ 6 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

292 นำงสำว รัชฎำภรณ์ แก้วพิลึก ประชำชน ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

293 คุณ ทัศนีย์ พันธุระศรี ประชำชน ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

294 นำย พิสิษฐ์ แซ่เล้ำ หจก. ลูกทุ่งสเตช่ันเรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

295 พระ พระมหำเสำวนันท์ สุภำจะโร วัดหลักเมือง ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

296 นำย พงษกร แก้วก ำ สถำนีวิทยุคล่ืนนำบุญ เรดิโอ 92.50 ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม
(รำยละเอียดตำม ข้อ 6 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

297 นำย ทรงกลด แก้วก ำ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

298 คุณ เกษร แก้วก ำ ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

299 คุณ สุรชัย แก้วก ำ ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

300 คุณ สมฤทัย โดแลน ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

301 คุณ ชมพูนุท ศรีมหำปัญญำ สถำนีวิทยุคล่ืนนำบุญ เรดิโอ 92.50 ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม
(รำยละเอียดตำม ข้อ 6 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

302 นำงสำว เปรมฤดี ทำระพันธ์ หจก.ท็อปทีมเรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

303 นำย สมพงษ์ แก้วพิลึก สถำนีวิทยุ เวียงค ำเรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

304 นำง มำลี พิมพ์รัตน์ ประชำชน ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

305 นำง อรุณศรี แก้วพิลึก ประชำชน ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

306 นำย อ ำนำจ พิมพ์รัตน์ ประชำชน ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม
(รำยละเอียดตำม ข้อ 6 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

307 นำงสำว ศศิธร พุ่มจันทร์ ประชำชน ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

308 นำย ประเสริฐ พุ่มจันทร์ ประชำชน ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

309 คุณ หัทยกำญ เฉิดสุวรรณ์ ประชำชน ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

310 นำย ครสกร สุนทรสนิทร์ ประชำชน ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

311 นำง ทองบ่อ สุนทรสนิทร์ ประชำชน ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม
(รำยละเอียดตำม ข้อ 6 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

312 นำย ครองกำร ผลำไสย์ ประชำชน ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

313 นำง พรพิศ ผลำไสย์ ประชำชน ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

314 นำงสำว ศิรินภำ สหุนิจ ประชำชน ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

315 นำงสำว ศิริวรรณ ระย้ำศิลป์ ประชำชน ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

316 นำย สมศักด์ิ ระย้ำศิลป์ ประชำชน ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม
(รำยละเอียดตำม ข้อ 6 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

317 นำง ธิดำรัตน์ เอ็มรัตน์ ประชำชน ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

318 นำย กิติศักด์ิ ลำทอง ประชำชน ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

319 นำง ปัน แก่นจันทร์ ประชำชน ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

320 นำงสำว จำรุวรรณ แสนสุข ประชำชน ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

321 นำงสำว รัชฎำภรณ์ แก้วพิลึก ประชำชน ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม
(รำยละเอียดตำม ข้อ 6 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

322 คุณ ทัศนีย์ พันธุระศรี ประชำชน ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

323 นำย พรชัย จิตติ บริษัท ที.ที.แอ็ดเวอร์ไทซ่ิง จ ำกัด ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

324 นำย ทัศนะ เจือจำน หจก.ท๊อปฮิตเรดิโอ สวรรคโลก ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

325 นำย สุริยะ เกตุทอง สถำนีวิทยุกระจำยเสียง 92.00 จ.เพชรบุรี ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

326 นำง ดวงตำ เพ็งลุย สถำนีวิทยุศรีสรรเพชร เรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม
(รำยละเอียดตำม ข้อ 6 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

327 พระ พระสุรวิทย์ จำรุชมโม สถำนีวิทยุศรีสรรเพชร เรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

328 นำย สมพงษ์ บุญล้อม สถำนีวิทยุศรีสรรเพชร เรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

329 นำย สมควร สนธิ สถำนีวิทยุศรีสรรเพชร เรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

330 จ.ส.ต. หญิง ภัทรภร ศิริโชติวำรี สถำนีวิทยุศรีสรรเพชร เรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

331 นำงสำว จำรุภำ เตือนจิตร์ สถำนีวิทยุศรีสรรเพชร เรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม
(รำยละเอียดตำม ข้อ 6 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

332 นำงสำว นทีรัย โคฮุด หจก.ทุ่งหลวง 106.10 แอนด์เอ็นเตอร์เทนเม้น ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

333 คุณ นฤมล สมำวงษ์ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

334 นำย จักรพันธ์ เซียมหว่อง ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

335 คุณ กฤษณำ กันชะนะ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

336 คุณ ปรำนี สืบกัน ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม
(รำยละเอียดตำม ข้อ 6 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

337 นำงสำว ส ำรวย พันธ์หอม ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

338 นำงสำว บังอร ถ้ ำทอง ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

339 นำย สำมำรถ ศรีชมรำ สถำนีวิทยุอ ำเภอโคกส ำโรง ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

340 นำย พิษณุ เสำมี หจก.เมืองพรหมโฆษณำ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

341 อนัญญำ เสำมี หจก.มีฤทธ์ิ มีเดช มีเดีย ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม
(รำยละเอียดตำม ข้อ 6 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

342 นำงสำว ฐิติมำ ติกขะปัญโญ หจก แซด เรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

343 นำย ชุติพล เสำมี หจก. น้ ำเรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

344 นำย ชนธรรม ฉิมพลี หจก.กุดข้ำวปุ้นธุรกิจบันเทิง ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

345 นำย ธนพันธ์ เลิศจิรโรจน์ สถำนีตะวันออกซุปเปอร์เรดิโอ 97.75 อ.ล ำปลำย
มำศ จ.บุรีรัมย์

ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

346 นำย ประจักษ์ พำนทอง สถำนีวิทยุ แมดเอฟเอ็ม 88.00 อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม
(รำยละเอียดตำม ข้อ 6 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

347 ส.ต. นฤนำท เกษมรัตน์ สถำนีวิทยุสำมหมอกเรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

348 นำย พชต ม่ันคง ผู้ฟัง สถำนีวิทยุ FM 94.25 MHz ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

349 นำงสำว เปรมฤดี ทำระพันธ์ หจก.ท้อปทีมเรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

350 นำง วำด วุฒิวรศิริ หจก.บูมเรดิโอเน็ตเวิร์ค ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

351 คุณ เดชำ แก้วประชำ สถำนีวิทยุบ่อพลับ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม
(รำยละเอียดตำม ข้อ 6 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

352 นำย สุพัตร วรรณธรรม หจก.บุญทวีเรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

353 คุณ สมภำร ปล้ืมจิตร สถำนีวิทยุเสียงเจริญ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

354 นำง เข็มเพ็ชร ปล้ืมจิตร ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

355 นำงสำว วีณำ โสพิกุล หจก.กร๊ีด เวฟ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

356 นำงสำว เจนจิรำ สูญรำช หจก.กร๊ีด เวฟ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม
(รำยละเอียดตำม ข้อ 6 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

357 ว่ำท่ีร้อยตรี ฮำซำเละห์ อำลี ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

358 นำย เศกศักด์ิ เจริญสม บริษัทน้ ำตำลสระบุรี ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

359 นำย กิตติพนธ์ ท้ำวค ำ หจก.แฟมีล่ี มีเดีย กรุ๊ป ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

360 นำย อุปถัมป์ แก้วพวงค ำ หจก.วลีรัตน์ เรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

361 นำย ซ้อน คงไสยภำคิน หจก.กรุงศรีมีเดีย ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม
(รำยละเอียดตำม ข้อ 6 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

362 นำย วุฒิชัย เมธำภำวะกรกูล หจก. ที เอฟ เอ็ม โฆษณำ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

363 นำย สุเทพ อ่องอร่ำม สถำนีวิทยุชุมชนเผยแผ่พระพุทธศำสนำ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

364 นำย สุนทร ศรีเดช หจก.ทิพย์สุนทรโปรโมช่ัน แอนด์ มีเดีย ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

365 นำย ปิติพงศ์ สุจริตจันทร์ หจก.วลีรัตน์ เรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

366 นำง ธัณย์สิตำ พรนิมิตรพิบูล หจก.วลีรัตน์ เรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม
(รำยละเอียดตำม ข้อ 6 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

367 นำย สันทัด อ่อนน้อม หจก.แซด เรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

368 นำง สุมำลี เมธำภำวะกรกุล หจก. ที เอฟ เอ็ม โฆษณำ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

369 นำงสำว หน่ึงฤทัย เพ็ชรัตน์ หจก. วันเอฟเอ็ม ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

370 นำง ส ำรำญ เพ็ชรรัตน์ หจก. วันเอฟเอ็ม ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

371 นำง สมนึก ศรีดี หจก. วิทยุบำงเสด็จ เรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม
(รำยละเอียดตำม ข้อ 6 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

372 นำง สำวิตรี ย่ีสำคร หจก.วิภำ เคเบ้ิลทีวี 2003 ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

373 นำง วริศรำ ศรีโชติ หจก.ศรีจันทร์ เรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

374 นำงสำว พล้ิม ศรีบ้ำนโนน หจก.ห้วยโป่ง แอนด์ เบำะแส เซอร์วิส เรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

375 นำงสำว บุณฑริก คนงำม หจก.ห้วยโป่ง แอนด์ เบำะแส เซอร์วิส เรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

376 นำย ภำนุวัฒน์ ศรีตะลำ หจก. ไอยรำเรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม
(รำยละเอียดตำม ข้อ 6 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

377 นำย อนุชิต แก้วสนิท หจก.บ้ำนเย้ำเรดิโอ ยโสธร ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

378 นำย เกิดไชยยศ สิริโพธิวงศ์ หจก.คนรักษ์ดิน ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

379 นำย สำยัณห์ โรจน์ปิยะกำร เฟรชชีเรดิโอ 105.50 ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

380 นำง วิภำรัตน์ ทองเจริญพำนิช หจก.อุทุมพรมีเดีย ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

381 คุณ นิตยำ นำคอินทร์แจ้ง หจก.ยูสไมล์เอนเตอร์เทนเม้นท์ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม
(รำยละเอียดตำม ข้อ 6 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

382 นำงสำว อนงนำฎ บุตรดำ บริษัท ไทย คอนเซปต์ แอนด์ ดีไซน์ จ ำกัด ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

383 นำงสำว พัชรินทร์ พัฒนะพิสัย สถำนีวิทยุพัชรินทร์เรดิโอ FM 98.25 MHz ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

384 นำย ณพยง สุริยศ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ถุงเงิน มีเดียกรุ๊ป ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

385 นำง ณัทธมนกำญจน์ สุริยศ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด พัชรำภำ มีเดีย กรุ๊ป ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

386 นำย หำญชัย วรรณทวี แผ่นดินทอง เรดิโอ FM 96.0 MHz ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม
(รำยละเอียดตำม ข้อ 6 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

387 นำย กิตติพนธ์ ท้ำวค ำ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด แฟมีล่ี มีเดีย กรุ๊ป ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

388 นำย ธีรพงษ์ นำมพล หจก. เอส.ที.เรดิโอ มีเดีย ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

389 นำย สดใส ธนำสิทธ์ิ สถำนีวิทยุศรีเจริญทรัพย์ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

390 คุณ อรพินท์ พิมพิลำ สถำนีวิทยุศรีเจริญทรัพย์ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

391 นำง ปำลิดำ พิมพิลำ สถำนีวิทยุศรีเจริญทรัพย์ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม
(รำยละเอียดตำม ข้อ 6 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

392 นำย นำฤทธ์ิ บุญรำชสุวรรณ ผู้รับฟัง ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

393 นำง ดวงจันทร์ วำรีศรี หจก.บ้ำนเฮำเรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

394 นำย ครรชิต พ่วงพูม ผู้รับฟัง ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

395 คุณ ชัณญำภัสณ์ ทรงจ ำ หจก.สระแก้ว เอ.อี.ซี. ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

396 นำงสำว ปำละประวีร์ แก้วธีรนันท์ สถำนีวิทยุคนเมืองเขำใหญ่ FM 101.50 MHz ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม
(รำยละเอียดตำม ข้อ 6 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

397 พ.ต. อ ำพันธ์ พิมพิลำ สถำนีวิทยุศรีเจริญทรัพย์ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

398 คุณ ชนำพร เจริญผล สถำนีวิทยุกระจำยเสียงคนบำงบ่อ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

399 นำย อุทัย กันธำ สถำนีวิทยุสันติสุขล้ำนนำเรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

400 นำย สำนนท์ ทองใหม่ หจก.ชำญกุลเรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

401 นำงสำว ปุณญำนุช ศำลำจันทร์ สถำนีวิทยุต้นกล้ำเรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม
(รำยละเอียดตำม ข้อ 6 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

402 นำย กิตตินันท์ พุทธิมำ สถำนีวิทยคุนรักถ่ินแม่สรวย ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

403 นำย ณัฏฐชัย รัศมีสุวรรณ์ หจก.มิตรเมืองลุง 99 มีเดีย ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

404 ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

405 นำงสำว ธนิสรำ เชำวลิตโรจน์ สถำนีวิทยุคนเมืองก ำแพง ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

406 นำง ลักษณำ เชำวลิตโรจน์ สถำนีวิทยุคนเมืองก ำแพง ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม
(รำยละเอียดตำม ข้อ 6 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

407 นำย มำนพ เชำวลิตโรจน์ สถำนีวิทยุคนเมืองก ำแพง ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

408 นำงสำว ศรีพรรณ ด้วงฟู ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด รักดอยเต่ำ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

409 นำย ศิวรำชย์ ถมอินทร์ สถำนีวิทยุคนเมืองก ำแพง ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

410 นำย สุพจน์ อุตรำช หจก. ไร่อ้อยเรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

411 อนุชภัทร อมรกิจ หจก.มำยเวย์ เรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม
(รำยละเอียดตำม ข้อ 6 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

412 นำงสำว ฤทัย ฤกษ์อนันต์ หจก.ต้นกล้ำ มีเดีย ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

413 นำย อำทิตย์ แผ่นทอง ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

414 นำง ปริชำติ รัตนวิชัย ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

415 นำง ทองลี รุ่งเจริญ ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

416 นำงสำว ก่ิงดำว บ ำรุงชำติ ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม
(รำยละเอียดตำม ข้อ 6 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

417 นำย นิธิศ จันกันทะ หจก.คนชนบทเรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

418 นำย เพชร หนำแน่น หจก.ไดมอนด์ โฟร์สตำร์ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

419 นำย กิตต์ประพัฒน์ พิรุณห์ หจก.ก้องฤทธ์ิ 98.50 ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

420 นำย กรณ์ ก้ำนเพชร สถำนีวิทยุ ครูพิณถ่ินอีสำน ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

421 นำงสำว นุกูล ค่ ำคูณ ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม
(รำยละเอียดตำม ข้อ 6 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

422 นำง มุณี บุดดำ ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

423 นำย ไสว มีศิลป์ ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

424 นำย อำรมย์ ค ำใส สถำนีวิทยุ ครูพิณถ่ินอีสำน ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

425 นำง วัลภำ จ ำปำจันทร์ สถำนีวิทยุ วันดีชำแนล ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

426 นำย ปริญญำ นวลทำ หจก.ปริญญำกำรส่ือสำร ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม
(รำยละเอียดตำม ข้อ 6 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

427 นำงสำว ยุภำภรณ์ เกษละคร หจก.ปริญญำกำรส่ือสำร ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

428 นำย สมชำย วิมลจิตรสอำด สถำนีวิทยุท่ำมะเขือ 99.75 MHz ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

429 นำย โกมล จิรัธติกำลนนท์ สถำนีวิทยุ ไทรน้อยเรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

430 นำย

สมชำย วิมลจิตรสอำด

ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

431 นำงสำว หน่ึงฤทัย เพ็ชรรัตน์ หจก.วันเอฟเอ็ม ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม
(รำยละเอียดตำม ข้อ 6 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

432 นำย วิริยะ สุวิชำโน หจก.บรอดแคสท์ ดีไอวำย ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

433 นำย ธนกฤต ยมสังข์ หจก.ท่ำม้ำเรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

434 นำย วิโรจน์ มีสุข สถำนีวิทยุดอกส้ำนเรดิโอ FM 96.50 MHz ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

435 นำย สรวิชญ์ บุญรุ่ง FM 96.75 MHz ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

436 นำย ธันวำ บุญรุ่ง เจพี F.M. 92.50 MHz ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม
(รำยละเอียดตำม ข้อ 6 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

437 นำง คัลล์สรณ์ ปำนสมพงษ์ หจก. ซี.เอ.เอส.กร๊ป ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

438 นำย พิชิต สุทธศำสตร คล่ืน 89.75 MHz แสงสวรรค์เรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

439 คุณ ธนพงษ์ เรือนผำม สถำนีวิทยุ บี.เค เรดิโอ FM 90.75 MHz ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

440 นำง สนิท เมืองชม สถำนีวิทยุ F.M. 90.00 MHz ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

441 นำงสำว ศันสนีย์ สิงห์รอ สถำนีวิทยุ F.M. 90.00 MHz ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม
(รำยละเอียดตำม ข้อ 6 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

442 นำย อนุชิต แก้วสนิท หจก.บ้ำนเฮำเรดิโอ ยโสธร ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

443 นำง สุจิตรำ บุญรุ่ง หจก.สุจิตรำเจพีมีเดีย ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

444 นำย ประเสริฐ จันทร์สว่ำง สถำนีวิทยุท้องถ่ินไทยหนองโก 102.75 mhz ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

445 คุณ กฤษฎำ พรมงำม หจก.ฝำงชนูเรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

446 คุณ นิตยำ นำคอินทร์แจ้ง หจก.ยูสไมล์ เอนเตอร์เทนเม้นท์ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม
(รำยละเอียดตำม ข้อ 6 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

447 คุณ ศรีทอง บุปผำสังข์ หจก.บุปผำเรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

448 นำง จ ำลอง อินทนำม สถำนีวิทยุไอทีเรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

449 นำย จำรึก อินทนำม สถำนีวิทยุไอทีเรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

450 นำย สุนันท์ จันอ่อน หจก.ฮิตเวฟเรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

451 นำย พิเนตร ศรีเพ็ง หจก.ทุ่งท่ำช้ำง เรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม
(รำยละเอียดตำม ข้อ 6 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

452 นำงสำว อมรรัตน์ ผลเพียร หจก.บูรพำ 106 ธุรกิจจันทบุรี ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

453 นำงสำว ฐิติมำ ติกขะปัญโญ หจก.แซด เรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

454 นำงสำว เชำวน์ นุสติ หจก.ขลุงเรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

455 นำย พิเนตร ศรีเพ็ง หจก.ทุ่งท่ำช้ำง เรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

456 นำง สำวิตรี ย่ีสำคร หจก.วิภำ เคเบ้ิลทีวี 2003 ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม
(รำยละเอียดตำม ข้อ 6 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

457 นำง นันทภัค ฝ่ำยบุตร สถำนีวิทยุหัวหิน เรดิโอ FM 94.25 Mhz ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

458 นำงสำว เปรมฤดี ทำระพันธ์ หจก.ท็อปทีมเรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

459 นำย พจนธรรม สุภเร สถำนีวิทยุกรีนเรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

460 นำย เกียรติศักด์ิ พหลภิญโญ สถำนีวิทยุคนเมืองเก่ำ FM 87.75 MHz ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

461 คุณ คนึง เปรมสมบัติ หจก.เปรมสมบัติ กรุ๊ป ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม
(รำยละเอียดตำม ข้อ 6 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

462 นำย บุญมี ก่ิงเงิน หจก.เปรมสมบัติ กรุ๊ป ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

463 คุณ ชรินทร์ทิพย์ จิระประพัฒน์กุล หจก.เปรมสมบัติ กรุ๊ป ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

464 นำง ปำนิธศำ ตู้ทรัพย์ สถำนีวิทยุพัฒนำและส่งเสริมชุมชนมิตรภำพเรดิโอ 
FM 100.0 MHz

ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

465 นำง สุพิน เอียกำรนำ ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

466 นำงสำว อชิรญำ แคว้นไธสง ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม
(รำยละเอียดตำม ข้อ 6 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

467 คุณ ทวีเกียรติ ยำละ ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

468 นำย ธีรวุฒิ เหลำนอก ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

469 นำย พงศกร เอียกำรนำ ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

470 นำงสำว กนกวรรณ วรวงค์ ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

471 คุณ สุภำวดี เอียกำรนำ สถำนีวิทยุเรดิโอคนลูกทุ่ง FM 96 MHz ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม
(รำยละเอียดตำม ข้อ 6 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

472 นำย ชัชวำลย์ เอียกำรนำ หจก.โปโลพุทไธสง ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

473 คุณ บุญส่ง กุไธสง สถำนีวิทยุเรดิโอคนลูกทุ่ง FM 96 MHz ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

474 นำย บุญย่ิง ธงจ่ำง สถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

475 นำย เสวย เรืองรอด สถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

476 นำง สวย ม่ันคง ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม
(รำยละเอียดตำม ข้อ 6 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

477 นำย ลี ม่ันคง ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

478 นำง วัชรียำ พวงสมบัติ ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

479 นำง ศรีไพร พวงสมบัติ ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

480 นำง สบัย ผ่องพันธ์ ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

481 นำย สถำพร ประทุมมำ ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม
(รำยละเอียดตำม ข้อ 6 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

482 นำย ยุทธนำ เจริญกำส ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

483 นำงสำว อำรีย์ เพง็น่วม ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

484 นำง ปรีนดำ แสงวิจิตร ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

485 นำง อุทัย จันทร์สำนเจ้ำ ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

486 นำง อ ำนวย เสืออย่ำง ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม
(รำยละเอียดตำม ข้อ 6 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

487 นำงสำว เน้ียว หมีสิน ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

488 นำย อ ำนำจ ศรีอ ำพร ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

489 นำงสำว ทิน จันทร์สำนเจ้ำ ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

490 นำย ศิริ ประทุมมำ ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

491 นำย บุญเลิศ จันทร์ฤทธ์ิ ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม
(รำยละเอียดตำม ข้อ 6 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

492 นำง นงค์รัก จันทร์ฤทธ์ ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

493 นำงสำว วำสนำ แก้วสุข ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

494 นำงสำว กมลทิพย์ แก้วสุข ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

495 นำง กรองทิพย์ หลวงปำกดี ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

496 นำงสำว ชรินรัตน์ หมีสิน ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม
(รำยละเอียดตำม ข้อ 6 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

497 นำง วัชรียำ พวงสมบัติ ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

498 นำย ประพล เกียรติสุทธจิต ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

499 นำงสำว วันเตือน พิมพ์พำ ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

500 นำย วิทัต สำลี ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

501 นำงสำว ขนิษฐำ สำลี ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม
(รำยละเอียดตำม ข้อ 6 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

502 นำงสำว สุภำพร กล่ินเกษร ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

503 นำงสำว ณัฏฐนิชำ สำลี ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

504 นำย ประทวน สำลี ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

505 นำงสำว ชนำกำนต์ ชรำค ำ ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

506 นำงสำว วิลัยลักษณ์ จันทร์ฤทธ์ิ ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม
(รำยละเอียดตำม ข้อ 6 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

507 นำย ฉัตรชัย จันทร์ฤทธ์ิ ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

508 นำย สุทธ์ิพงษ์ พิมพ์พำ ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

509 นำย อเนก สุวพงษ์ ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

510 นำง ส ำอำง สุวพงษ์ ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

511 นำง ฉอ้อน บุญค ำศรี ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม
(รำยละเอียดตำม ข้อ 6 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

512 นำย สมจิตร ทองค ำชู ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

513 นำงสำว สมสวย บุญค ำศรี ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

514 นำงสำว แสงเดือน จวนประเสริฐ ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

515 นำย สมเกียรติ อินทร์มณี ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

516 นำง บุญยวีร์ จรรยำพงศ์กิจ ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม
(รำยละเอียดตำม ข้อ 6 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

517 นำย วรวรรณ จันทร์ฤทธ์ิ ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

518 นำง วัชรียำ พวงสมบัติ ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

519 นำง บุญมี จันทร์ฤทธ์ิ ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

520 นำง บุญมี ธูปบูชำ ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

521 นำย แหวน จันทร์ฤทธ์ิ ผู้ฟังสถำนีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดง ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม
(รำยละเอียดตำม ข้อ 6 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

522 นำย ชยุต สมัครไทย หจก.ฮิตมีเดีย ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

523 นำงสำว กฤษภนดำ ญัตติณรงค์ บริษัทไทยเรดิโอ เอนเตอร์เทนเม้น จ ำกัด ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

524 นำย กิตติธัช ภูธนะโภคิน บริษัท ชุมชนเรดิโอ กรุ๊ป จ ำกัด ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

525 นำย พรเทพำ วงแหวน หจก.เน็กซ์ มีเดีย บรอดคำสติง ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

526 นำย พิสุทธ์ หวังซ่ือกุล บริษัท ส่ีคูณร้อย จ ำกัด ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม
(รำยละเอียดตำม ข้อ 6 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

527 นำย ธนณัฏฐ์ ต้ังเซียววรกุล หจก. ทีอำร์ เน็ทเวิร์ค ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

528 นำย นิรันดร์ กิติรำช หจก. คนพอเพียงเรดิโอ FM 101.25 MHz ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

529 นำย จ ำรัส รัตนนำม สถำนีวิทยุนิวสเตช่ัน fm 95.50 ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

530 นำย ศรุต ดุจเพ็ญ สถำนีวิทยุสระโบรำณ เรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

531 นำย บุญพงศ์ ทำแก้ว หจก.มวลชนคนแม่ริม ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม
(รำยละเอียดตำม ข้อ 6 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

532 นำย สมชำย หอพำนิชย์ สถำนีวิทยุชุมชนคนกรุงเก่ำ 101.25 MHz อยุธยำ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

533 คุณ บัวบำล หมอป่ำ บริษัท แสนสุขวิช่ัน จ ำกัด ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

534 นำงสำว ยุพำพรรณ แสงค ำพระ หจก. ชมดำว เรดิโอเน็ตเวิร์ค ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

535 นำง พัชมน จันทร์แสง หจก.แสงอรุณทีมมีเดีย (ชอนไพรเรดิโอ) ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

536 คุณ กัมปนำท ไชยรัตน์ ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม
(รำยละเอียดตำม ข้อ 6 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

537 คุณ กัลสิรีย์ จุนทวิเทศ ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

538 คุณ ดำรภำ ไชยรัตน์ ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

539 คุณ พรพิมล อ่อนน้อม ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

540 คุณ มนูญ ไชยรัตน ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

541 คุณ วิรำวรรณ ไชยรัตน ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม
(รำยละเอียดตำม ข้อ 6 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

542 คุณ ส ำรวย เมฆำ ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

543 คุณ เฉลิมขวัญ ทวินันท์ ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

544 คุณ ชำตรี ไชยรัตน์ ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

545 คุณ นัฐถำประภำ สถำปนำชัย ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

546 นำง สกุลรัตน์ ถำนกำงสุ่ย ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม
(รำยละเอียดตำม ข้อ 6 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

547 คุณ ประยูรจุนทวิเทศ ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

548 คุณ ประสพสุข โบรำณมูล ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

549 คุณ สมภัทธ์ วงเวียน ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

550 คุณ อนงค์ อินเอิม ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

551 คุณ ทัศลนีญำฎำ แสนค ำ ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม
(รำยละเอียดตำม ข้อ 6 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

552 คุณ นิภำพร วงษ์ศรีเทพ ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

553 คุณ ปำณิศรำ จุนทวิเทศ สถำนีวิทยุไตรภูมิเรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

554 นำย สุรศักด์ิ ไชยรัตน์ ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

555 คุณ ประเสิรฐ จุนทวิเทศ สถำนีวิทยุไตรภูมิเรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

556 นำย สกุลชัยไชยรัตน์ ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม
(รำยละเอียดตำม ข้อ 6 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

557 นำงสำว กวินทิพย์ พงษ์พรต ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

558 นำงสำว สิริญำภรณ์ ถำนกำงสุ่ย ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

559 นำง วริทนันท์ โลหิตเสถียร ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

560 นำงสำว กมลมำลย์ ไชยทิพย ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

561 นำย สนทยำ ทิจะยัง หจก.ทิจะยัง มีเดีย ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม
(รำยละเอียดตำม ข้อ 6 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

562 นำย กวิน วะนำพรม สถำนีวิทยุคล่ืนกองทัพพิทักษ์ธรรม fm 103.50 ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

563 นำงสำว จิภรัฎฐ์ บุญนัก สถำนีวิทยุเวียงกุมกำม 97.0 MHz ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

564 นำงสำว ศิรินญภัฐ สิทธิจักร์ ทุ่งทองเรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

565 คุณ โอภำส ปัญจสุร บริษัท แสนสุขวิช่ัน จ ำกัด ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

566 นำงสำว ภำคินี โตหยวก บริษัท แสนสุขวิช่ัน จ ำกัด ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม
(รำยละเอียดตำม ข้อ 6 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

567 นำย ชูชำติ อุทัยชิต หจก. ศิลำออนเรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

568 นำย เอก นฤชำติวรพันธ์ บริษัท เจ้ำพระยำลิสซ่ิง จ ำกัด ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

569 นำง พรธิภำ วิชัยดิษฐ บริษัท เอพลัส สุรำษฎร์ธำนี จ ำกัด (kiss fm 106.0
 MHz)

ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

570 ร้อยตรี อรัญชัย โบรำณรัตน์ สถำนีวิทยุกระจำยเสียง อรัญชัยเรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

571 นำงสำว กุสุมำ ย่ีสุ่น สถำนีวิทยุกระจำยเสียงคนบำงบ่อ FM 101.25 MHz ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม
(รำยละเอียดตำม ข้อ 6 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

572 นำย โยธิน อินรำช สถำนีวิทยุเสียงผ่ำนฟ้ำนรำธิวำส ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

573 คุณ เดชำ เจริญสุข สถำนีวิทยุกระจำยเสียงคนบำงบ่อ FM 101.25 MHz ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

574 คุณ กิติศักด์ิ แย้มชม สถำนีวิทยุ มังกรเรดิโอ FM 92.75 MHz ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

575 นำย ทองค ำ สมรุด สถำนีวิทยุ หินเหล็กไฟ เรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

576

นำย

ธนะพัฒน มธุรส บำงเสร่สัมพันธ์ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม
(รำยละเอียดตำม ข้อ 6 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

577 นำง บังอร ชูติธวัช สถำนีวิทยุกระจำยเสียง ดีดีเรดิโอ คนส่ีค้ิว ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

578 นำงสำว สุกัลย์ วินรำช หจก.เลิสชัยเอ็นเตอร์เท้นเม้น จ ำกัด ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

579 นำงสำว ณัฎฐ์ณริน ติณณภัทรวรกุล สถำนีวิทยุสยำมเรดิโอ FM 102.25 MHz ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

580 คุณ จุฑำรัตน์ บุญเจริญ บริษัท มิวสิคบอกซ์ มีเดีย กรุ๊ป จ ำกัด ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

581 คุณ อำรักษ์ นิระปะกะ ชำวทุ่งเรดิโอ เน็ตเวิร์ก ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม
(รำยละเอียดตำม ข้อ 6 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

582 นำย จิตรกร ทิพย์โชติ บริษัท รำกแก้ว สหพัฒนำ จ ำกัด ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

583 นำย พรชัย วุฒิพรหม บริษัท รำกแก้ว สหพัฒนำ จ ำกัด ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

584 นำย บุญเทียม กุหลำบ สถำนีวิทยุกระจำยเสียง ฅนสระบุรี 99.25 MHz ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

585 นำย อนันต์ เสือน้อย หจก.เซอร์วิส เรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

586 นำง ชนำธิป คุ้มศรีไวย สถำนีวิทยุท้องถ่ินไทยอ ำเภอร่องค ำ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม
(รำยละเอียดตำม ข้อ 6 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

587 คุณ เยำวณำ อำทิตยำธรรม บริษัท ดนตรีสีสัน จ ำกัด ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

588 คุณ กิติศักด์ิ แย้มชม สถำนีวิทยุเพ่ือนช่วยเพ่ือน FM 89.0 MHZ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

589 นำย ทศพร แก้วอินทร์ สถำนีวิทยุร่วมใจท่ำชนะ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

590 นำย เจษฎำ ยศสมบัติ หจก.โฟกัส มีเดีย กรุ๊ป ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

591 นำย อุดม ขจรพบ สถำนีวิทยุลูกทุ่งบ้ำนดอนเรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม
(รำยละเอียดตำม ข้อ 6 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

592 นำย ชำญวิทย์ ลำภเปรม สถำนีวิทยุกระจำยเสียงลุ่มน้ ำล ำตะคอง FM 100.00 MHzไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

593 นำงสำว วรรณประภำ สีหำสุข สถำนีวิทยุคนวังยำวเรดิโอ FM 101.25 MHz ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

594 คุณ พงษ์เพชร จรูญวัชรพันธ์ หจก. คอมพ์ คีย์ มีเดีย ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

595 นำย วิทวัส ขันติยุ สถำนีวิทยุนครวังยำงเรดิโอ 90.50 MHz ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

596 นำย เกรียงศักด์ิ นวลละออ หจก. เพำเวอร์เอฟเอ็ม เรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม
(รำยละเอียดตำม ข้อ 6 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

597 นำงสำว สุธิดำ กระโจมทอง สถำนีวิทยุสบำยเอฟเอ็ม ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

598 นำง นวลจันทร์ ศรีสุข สถำนีวิทยุ วทท. อ ำนำจเจริญ เอฟเอ็ม 102.50 MHz ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

599 นำย เดชพัตฒ์ สำรธิมำ สถำนีวิทยุสำมสี เรดิโอ 98.75 MHz ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

600 นำย คิติพงศ์ ศรีมงคล สถำนีวิทยุจ๊ีดเรดิโอ 92.75 ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

601 นำง ธิดำเนตร ทวีมำรัตน์ สถำนีวิทยุ ส่งเสริมพัฒนำอำชีพ จังหวัดอ ำนำจเจริญ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม
(รำยละเอียดตำม ข้อ 6 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

602 นำย นิติพันธ์ ทวีมำรัตน์ สถำนีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จังหวัดอ ำนำจเจริญ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

603 นำย เพียร ละทำรุณ สถำนีวิทยุชุมชน ต ำบลนำผือ FM 90.50 ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

604 นำย คู่ บุญมำศ สถำนีวิทยุหลักเมือง 48 เรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

605 นำย อภิชำติ แสงสว่ำง สถำนีวิทยุบ่ำเรดิโอ เอฟเอ็ม 90.75 ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

606 นำย สุทัย ส่ำศรี สถำนีวิทยุส่ำศรีโปรโมช่ัน ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม
(รำยละเอียดตำม ข้อ 6 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

607 นำย เฉลิม พิมพำ สถำนีวิทยุคนบ้ำนดอน เอฟเอ็ม 97.25 ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

608 นำย คัมภีร์ ฉำยแสง สถำนีวิทยุเมืองอ ำนำจเจริญ เอฟเอ็ม 88.50 ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

609 นำย สมพร ศิลำบุตร สถำนีวิทยุ มะละกอเอฟเอ็ม 92.25 ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

610 นำย นรำศักด์ิ วำศ์จันทร์ สถำนีวิทยุแซบเรดิโอ 93.00 ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

611 นำย อดุลย์ สำยรัตน์ สถำนีวัฒนธรรมบันเทิง 101.75 ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม
(รำยละเอียดตำม ข้อ 6 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

612 นำงสำว อมรรัตน์ ผลเพียร หจก.บูรพำ106 ธุรกิจจันทบุรี ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

613 นำงสำว เชำวน์ นุสติ หจก.ขลุงเรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

614 นำย สุนันท์ จันอ่อน หจก.ฮิตเวฟเรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

615 นำง จ ำเนียร วัฟซีน หจก.ลูกทุ่งไทย-อีสำน ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

616 นำงสำว กำญจนำ กำละภักดี หจก.ลูกทุ่งไทย-อีสำน ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม
(รำยละเอียดตำม ข้อ 6 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

617 นำง สมนึก ศรีดี หจก.วิทยุบำงเสด็จ เรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

618 นำย ปกเกล้ำ วรรณอุบล สถำนีวิทยุเพ่ือพระพุทธศำสนำ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

619 นำย สมพงษ์ บุญจง หจก.พงษ์นวรัตน์โปรโมช่ันแอนด์มีเดีย ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

620 นำย ซ้อน คงไสยภำคิน หจก. กรุงศรีมีเดีย ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

621 นำย สมคิด แก้วเรือนทอง หจก.หมอเอ๋99.75 เอฟเอ็ม ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม
(รำยละเอียดตำม ข้อ 6 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

622 นำย อิทธิ เทียนเงิน หจก.คนรักสุขภำพ 98.50 เมกกะเฮิร์ต ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

623 นำง พรปวีณ์ เกตุเกษม หจก.ลูกทุ่งภูธร ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

624 นำงสำว

บุณยรักษำ กำยำผำด

บริษัท ออลเอฟเอ็ม เรดิโอ จ ำกัด ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

625 นำย ปฎิญยำ สร้อยสน สถำนีวิทยุ ออล เอฟ เอ็ม ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

626 นำงสำว บุณฑริก คนงำม หจก.ห้วยโป่ง แอนด์ เบำะแส เซอร์วิส เรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม
(รำยละเอียดตำม ข้อ 6 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

627 นำงสำว พล้ิม ศรีบ้ำนโนน หจก.ห้วยโป่ง แอนด์ เบำะแส เซอร์วิส เรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

628 นำย ภำนุวัฒน์ ศรีตะลำ หจก.ไอยรำเรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

629 นำย พจน์ จันทร์ฉำย หจก. แมงมัน เรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

630 นำง สุมำลี เมธำภำวะกรกูล หจก. ที เอฟ เอ็ม โฆษณำ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

631 นำย วุฒิชัย เมธำภำวะกรกูล หจก. ที เอฟ เอ็ม โฆษณำ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม
(รำยละเอียดตำม ข้อ 6 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

632 นำย สุนทร ศรีเดช หจก.ทิพย์สุนทร โปรโมช่ัน แอนด์ มีเดีย ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

633 ว่ำท่ีร้อยตรี ฮำซำละห์ อำลี สถำนีวิทยุุ ฟ้ำใหม่ FM นครสวรรค์ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

634 นำย สุเทพ อ่องอร่ำม สถำนีวิทยุชุมชนเผยแผ่พระพุทธศำสนำ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

635 นำย ปิติพงศ์ สุจริตจันทร์ หจก.วลีรัตน์ เรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

636 นำย อุปถัมป์ แก้วพวงค ำ หจก.วลีรัตน์ เรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม
(รำยละเอียดตำม ข้อ 6 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

637 นำง ธัณย์สิตำ พรนิมิตรพิบูล หจก.วลีรัตน์ เรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

638 นำง ส ำรำญ เพ็ชรรัตน์ หจก.วันเอฟเอ็ม ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

639 นำงสำว หน่ึงฤทัย เพ็ชรรัตน์ หจก.วันเอฟเอ็ม ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

640 นำงสำว สุมำพร หงส์สิริสกุล หจก. สโนว์โปรโมช่ัน ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

641 นำง วรรณี คมสำคร ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญำตใน (1) ดังน้ี เป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำย
ไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงโดยกำรแสวงหำก ำไร โดยในส่วนของกำรขอรับ
ใบอนุญำตในระดับท้องถ่ิน นิติบุคคลดังกล่ำว ต้องจดทะเบียนและมีส ำนักงำนใหญ่ ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับ
ใบอนุญำต และต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและจ ำนวนเงินหุ้นของผู้ถือหุ้น
ท่ีมีภูมิล ำเนำในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตทุกรำยรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 เพ่ือส่งเสริม
กิจกำร SME ในท้องถ่ิน ป้องกันนำยทุน ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ของรัฐบำล รวมท้ังควรจัดประมูล
เฉพำะผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีเป็น SME ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอรับใบอนุญำตก่อน

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

ท้ังน้ี ตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ 
ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำร
ด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

642 ศักด์ิชำย โพธิระ มูลนิธิสว่ำงเบญจธรรมสมุทรสงครำม ไม่เห็นด้วย
643 นำย สุริยะ เกตุทอง อำชีพอิสละ ไม่เห็นด้วย
644 ธนำธิป บุญทวี ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย
645 นำย ธวัช  ไชยวงค์ สมำคมวิชำชีพวิทยุ-โทรทัศน์ภำคประชำชนเชียงใหม่ ไม่เห็นด้วย

646 นำง ภัสสร ภักสำปี ศกร. ไม่เห็นด้วย



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม
(รำยละเอียดตำม ข้อ 6 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

647 ไพรัช ศัลกวิเศษ ไอ ที ซี เรคคอร์ด ไม่เห็นด้วย
648 ภูเสกข์ สำริยำ หจก.มิตรเจริญเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
649 สนธยำ อุปนันท์ หจก.คนไทยเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
650 ไชย พงศ์พัทธ์รุจ แซดเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
651 สุชำติ ยำมดี หจก.บ่ำวแหลมอินเตอร์ ไม่เห็นด้วย
652 สุชำติ ปู่มณี กลุ่มคน อัลอิสลำม ไม่เห็นด้วย
653 พงศกร ใจโต 93MassFM ไม่เห็นด้วย
654 ธนำกร วิบูลกิจ 93 Mass FM ไม่เห็นด้วย
655 พินิศจัย พรหมเทพ 93massfm ไม่เห็นด้วย
656 อภิญญำ  แก้วมณี หจก.ดับเบ้ิล  กำย  มีเดีย ไม่เห็นด้วย
657 นิภำรัตน์ จ่ำชัยภูมิ ถ่ินไทยงำมเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
658 บุญมำ เสนีนวล คนหแกลอง ไม่เห็นด้วย
659 ชินวัฒน์  มีมำ หจก.เอ็ม พี มัลติมีเดียร์แอนด์เซอร์วิส ไม่เห็นด้วย
660 วัชรำ  เหิมขุนทด เรดิโอโมดิฟำย ไม่เห็นด้วย
661 นำย นำยวัชร์พิรภพ ศิริอมพรรณ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ๙๒.๒๕  ปำกช่อง สมำยเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
662 นำย วัชรำ เหิมขุนทด หจก.เรดิโอโมดิฟำย ไม่เห็นด้วย
663 นำยณัฏฐ์ธนำกรณ์  ใจน่ำน ผู้ประกอบกิจกำรวิทยุธุรกิจ ไม่เห็นด้วย
664 นำยประมวล  บุญศรี สถำนีวิทยุหนองฮีเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
665 สำยันต์ ปวีณำภรณ์ หจก.วิจิตรศิลปปักธงชัย ไม่เห็นด้วย
666 สำยันต์ ปวีณำภรณ์ หจก.ปักธงชัย888 ไม่เห็นด้วย
667 อัฑฒกร โกมลสุบิน บ.บี.พี.พี.เรดิโอ จ ำกัด ไม่เห็นด้วย
668 นำง กษิมำ จันทรจิตร หจก.เมโทร หำดใหญ่ เรดิโอ ไม่เห็นด้วย
669 พรชัย เอ่ียมโสภณ สถำนีวิทยุระนองซิต้ีเรดิโอ เห็นด้วย
670 ศิริพล  สิทธิชัย ช่ำงภำพอิสระ เห็นด้วย
671 กฤษฎำ ลิมปพัทธ์ ประชำชนท่ัวไป เห็นด้วย
672 ประวิทย์ สุวรรณรัตน์ กสทช เห็นด้วย
673 นำยซำอุดี จุลเสวก ห้องช่ำงคอมฯ กสทช. เห็นด้วย
674 วิจิตร.นันวิไล - เห็นด้วย
675 น.ส รัตนำภรณ์ วงษ์ไกร รพ.พนมสำรคำม เห็นด้วย
676 นำง เพ็ญศรี จันทร์ภักดี กศน.ต ำบลบำงชนะ เห็นด้วย
677 นำย อรุณ ไทยใหม่ หจก.วิทยุทัองถ่ินไทยคนพ้ืนเมือง 101.75MHz เห็นด้วย
678 นำย เผ ชิ โชค เสนำ กำญจน์  ชุมชนชินเขต  เขตหลักส่ี เห็นด้วย
679 นำงสำว ป่ินสุดำ ปรีแม้น ป่ิน เห็นด้วย
680 นำย ธนำยุทธ จันทร์สะฮำง FMคนศรีวัง เห็นด้วย
681 ศุภลักษณ์ วรรณศรี - เห็นด้วย
682 นำย วำนิต ถุงเงิน บริษัท สันติภำพมีเดีย  จ ำกัด เห็นด้วย



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ผู้ท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน
(รำยละเอียดตำม ข้อ 7 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

1 นำย ธงศักด์ิ อริยะ หจก. ซีเค เรดิโอ มีเดีย ไม่เห็นด้วย เพรำะจะเหลือแค่ผลประโยชน์นำยทุน มุ่งแต่ธุรกิจอย่ำงเดียว เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำร
โทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำร
อนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ 
วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ 
ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว ประกอบกับข้อ 7 ของร่ำงประกำศฉบับน้ี ก ำหนด
ว่ำผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีมีสิทธิเข้ำร่วมประมูล 
ต้องไม่เป็นผู้ท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันตำม ภำคผนวก ก โดยต้องแจ้งข้อมูลและรับรอง
กำรไม่เป้นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ขอรับใบอนุญำตรำยอ่ืนตำมแบบ
แสดงควำมสัมพันธ์ในเชิงบริหำรและควำมสัมพันธ์ในเชิงทุน ท่ีก ำหนดใน
ประกำศเชิญชวนหรือตำมแบบท่ีส ำนักงำน กสทช. ก ำหนด แล้วแต่กรณี

2 ธนำธิป บุญทวี ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย
3 นำย ธวัช  ไชยวงค์ สมำคมวิชำชีพวิทยุ-โทรทัศน์ภำคประชำชนเชียงใหม่ ไม่เห็นด้วย

4 นำย สุริยะ เกตุทอง อำชีพอิสละ ไม่เห็นด้วย
5 ประวิทย์ สุวรรณรัตน์ กสทช ไม่เห็นด้วย
6 นำย อรุณ ไทยใหม่ หจก.วิทยุทัองถ่ินไทยคนพ้ืนเมือง 101.75MHz ไม่เห็นด้วย
7 ไพรัช ศัลกวิเศษ ไอ ที ซี เรคคอร์ด ไม่เห็นด้วย
8 ภูเสกข์ สำริยำ หจก.มิตรเจริญเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
9 สนธยำ อุปนันท์ หจก.คนไทยเรดิโอ ไม่เห็นด้วย

10 ไชย พงศ์พัทธ์รุจ แซดเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
11 สุชำติ ยำมดี หจก.บ่ำวแหลมอินเตอร์ ไม่เห็นด้วย
12 สุชำติ ปู่มณี กลุ่มคน อัลอิสลำม ไม่เห็นด้วย
13 พงศกร ใจโต 93MassFM ไม่เห็นด้วย
14 ธนำกร วิบูลกิจ 93 Mass FM ไม่เห็นด้วย
15 พินิศจัย พรหมเทพ 93massfm ไม่เห็นด้วย
16 อภิญญำ  แก้วมณี หจก.ดับเบ้ิล  กำย  มีเดีย ไม่เห็นด้วย
17 นิภำรัตน์ จ่ำชัยภูมิ ถ่ินไทยงำมเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
18 บุญมำ เสนีนวล คนหแกลอง ไม่เห็นด้วย
19 ชินวัฒน์  มีมำ หจก.เอ็ม พี มัลติมีเดียร์แอนด์เซอร์วิส ไม่เห็นด้วย
20 วัชรำ  เหิมขุนทด เรดิโอโมดิฟำย ไม่เห็นด้วย
21 นำย นำยวัชร์พิรภพ ศิริอมพรรณ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ๙๒.๒๕  ปำกช่อง สมำยเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
22 นำย วัชรำ เหิมขุนทด หจก.เรดิโอโมดิฟำย ไม่เห็นด้วย
23 นำยณัฏฐ์ธนำกรณ์  ใจน่ำน ผู้ประกอบกิจกำรวิทยุธุรกิจ ไม่เห็นด้วย
24 นำยประมวล  บุญศรี สถำนีวิทยุหนองฮีเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
25 สำยันต์ ปวีณำภรณ์ หจก.วิจิตรศิลปปักธงชัย ไม่เห็นด้วย
26 สำยันต์ ปวีณำภรณ์ หจก.ปักธงชัย888 ไม่เห็นด้วย
27 อัฑฒกร โกมลสุบิน บ.บี.พี.พี.เรดิโอ จ ำกัด ไม่เห็นด้วย
28 นำง กษิมำ จันทรจิตร หจก.เมโทร หำดใหญ่ เรดิโอ ไม่เห็นด้วย
29 นำย สถิตย์ จันทรจิตร หจก.บ้ำนควนเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
30 นำงสำว อนงนำฎ บุตรดำ บริษัท ไทย คอนเซปต์ แอนด์ ดีไซน์ จ ำกัด ไม่เห็นด้วย
31 นำงสำว พัชรินทร์ พัฒนะพิสัย สถำนีวิทยุพัชรินทร์เรดิโอ FM 98.25 MHz ไม่เห็นด้วย
32 นำย ณพยง สุริยศ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ถุงเงิน มีเดียกรุ๊ป ไม่เห็นด้วย
33 นำง ณัทธมนกำญจน์ สุริยศ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด พัชรำภำ มีเดีย กรุ๊ป ไม่เห็นด้วย
34 นำย หำญชัย วรรณทวี แผ่นดินทอง เรดิโอ FM 96.0 MHz ไม่เห็นด้วย
35 นำย กิตติพนธ์ ท้ำวค ำ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด แฟมีล่ี มีเดีย กรุ๊ป ไม่เห็นด้วย
36 นำย ธีรพงษ์ นำมพล หจก. เอส.ที.เรดิโอ มีเดีย ไม่เห็นด้วย
37 นำย สดใส ธนำสิทธ์ิ สถำนีวิทยุศรีเจริญทรัพย์ ไม่เห็นด้วย
38 คุณ อรพินท์ พิมพิลำ สถำนีวิทยุศรีเจริญทรัพย์ ไม่เห็นด้วย
39 นำง ปำลิดำ พิมพิลำ สถำนีวิทยุศรีเจริญทรัพย์ ไม่เห็นด้วย
40 นำย นำฤทธ์ิ บุญรำชสุวรรณ ผู้รับฟัง ไม่เห็นด้วย
41 นำง ดวงจันทร์ วำรีศรี หจก.บ้ำนเฮำเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
42 นำย ครรชิต พ่วงพูม ผู้รับฟัง ไม่เห็นด้วย
43 คุณ ชัณญำภัสณ์ ทรงจ ำ หจก.สระแก้ว เอ.อี.ซี. ไม่เห็นด้วย

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
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(รำยละเอียดตำม ข้อ 7 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร
สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 

44 นำงสำว ปำละประวีร์ แก้วธีรนันท์ สถำนีวิทยุคนเมืองเขำใหญ่ FM 101.50 MHz ไม่เห็นด้วย
45 พ.ต. อ ำพันธ์ พิมพิลำ สถำนีวิทยุศรีเจริญทรัพย์ ไม่เห็นด้วย
46 คุณ ชนำพร เจริญผล สถำนีวิทยุกระจำยเสียงคนบำงบ่อ ไม่เห็นด้วย
47 นำง บุญสวย ชมพูสี ไม่เห็นด้วย
48 คุณ บุญเลียง เสนำวัง ไม่เห็นด้วย
49 คุณ สมจิตร โพนสีสม ไม่เห็นด้วย
50 นำย สมภำร ก้อนดินจ่ี ไม่เห็นด้วย
51 คุณ ค ำบู่ จรำฤทธ์ิ ไม่เห็นด้วย
52 นำย ศูนย์ ศรีษะเกษ ไม่เห็นด้วย
53 นำย ประสิทธ์ิ ชูข้ำว ไม่เห็นด้วย
54 นำง บุญล้วน สอนบุญตำ ไม่เห็นด้วย
55 คุณ พิกุล ไสลจิตร ไม่เห็นด้วย
56 คุณ ดวงจันทร์ อธิจร ไม่เห็นด้วย
57 คุณ วันทอง โชติพงค์ ไม่เห็นด้วย
58 นำย ประยูร ชอบดี ไม่เห็นด้วย
59 คุณ เสกสิทธ์ิ สิบสำน ไม่เห็นด้วย
60 คุณ สัมพันธ์ โสดำ ไม่เห็นด้วย
61 คุณ วรพจน์ ไทยธำนุ ไม่เห็นด้วย
62 คุณ สมดี สังภำคิน ไม่เห็นด้วย
63 คุณ อุทิศ ช่วยบุญ ไม่เห็นด้วย
64 คุณ อมร ค ำภูมี ไม่เห็นด้วย
65 คุณ วันนี จันทร์คูณ ไม่เห็นด้วย
66 คุณ สุกำนดำ พัสคร ไม่เห็นด้วย
67 คุณ สวัสด์ิ จันทคัน ไม่เห็นด้วย
68 นำง แพงศรี สุขใส ไม่เห็นด้วย
69 คุณ อุดม พรมสุริยำ ไม่เห็นด้วย
70 คุณ ส ำลี พินธุวงค์ ไม่เห็นด้วย
71 คุณ ศศิรำ วันชูเสริฐ ไม่เห็นด้วย
72 นำง ชวนพิศ อธิจร ไม่เห็นด้วย
73 คุณ ทองไส ภูคะไล ไม่เห็นด้วย
74 คุณ ฉวีวรรณ บุญไสย ไม่เห็นด้วย
75 นำย ธรรมศำสตร์ กำรถัก ไม่เห็นด้วย
76 คุณ ใจ บุรำญสม ไม่เห็นด้วย
77 นำงสำว อ้อม ภูวงค์ษำ ไม่เห็นด้วย
78 นำงสำว ศรีพรรณ ด้วงฟู ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด รักดอยเต่ำ ไม่เห็นด้วย
79 นำย ศิวรำชย์ ถมอินทร์ สถำนีวิทยุคนเมืองก ำแพง ไม่เห็นด้วย
80 นำย สุพจน์ อุตรำช หจก. ไร่อ้อยเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
81 อนุชภัทร อมรกิจ หจก.มำยเวย์ เรดิโอ ไม่เห็นด้วย
82 นำงสำว ฤทัย ฤกษ์อนันต์ หจก.ต้นกล้ำ มีเดีย ไม่เห็นด้วย
83 นำย อำทิตย์ แผ่นทอง ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย
84 นำง ปริชำติ รัตนวิชัย ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย
85 นำง ทองลี รุ่งเจริญ ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย
86 นำงสำว ก่ิงดำว บ ำรุงชำติ ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย
87 นำย นิธิศ จันกันทะ หจก.คนชนบทเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
88 นำย เพชร หนำแน่น หจก.ไดมอนด์ โฟร์สตำร์ ไม่เห็นด้วย
89 นำย กิตต์ประพัฒน์ พิรุณห์ หจก.ก้องฤทธ์ิ 98.50 ไม่เห็นด้วย
90 นำย กรณ์ ก้ำนเพชร สถำนีวิทยุ ครูพิณถ่ินอีสำน ไม่เห็นด้วย
91 นำงสำว นุกูล ค่ ำคูณ ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย
92 นำง มุณี บุดดำ ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย
93 นำย ไสว มีศิลป์ ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย
94 พรชัย เอ่ียมโสภณ สถำนีวิทยุระนองซิต้ีเรดิโอ เห็นด้วย
95 ศิริพล  สิทธิชัย ช่ำงภำพอิสระ เห็นด้วย
96 กฤษฎำ ลิมปพัทธ์ ประชำชนท่ัวไป เห็นด้วย
97 ศักด์ิชำย โพธิระ มูลนิธิสว่ำงเบญจธรรมสมุทรสงครำม เห็นด้วย



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ผู้ท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน
(รำยละเอียดตำม ข้อ 7 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร
สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 

98 นำยซำอุดี จุลเสวก ห้องช่ำงคอมฯ กสทช. เห็นด้วย
99 วิจิตร.นันวิไล - เห็นด้วย

100 น.ส รัตนำภรณ์ วงษ์ไกร รพ.พนมสำรคำม เห็นด้วย
101 นำง ภัสสร ภักสำปี ศกร. เห็นด้วย
102 นำง เพ็ญศรี จันทร์ภักดี กศน.ต ำบลบำงชนะ เห็นด้วย
103 นำย เผ ชิ โชค เสนำ กำญจน์  ชุมชนชินเขต  เขตหลักส่ี เห็นด้วย
104 ศุภลักษณ์ วรรณศรี - เห็นด้วย
105 นำงสำว ป่ินสุดำ ปรีแม้น ป่ิน เห็นด้วย
106 นำย ธนำยุทธ จันทร์สะฮำง FMคนศรีวัง เห็นด้วย
107 นำย วำนิต ถุงเงิน บริษัท สันติภำพมีเดีย  จ ำกัด เห็นด้วย



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน กำรตรวจสอบคุณสมบัติและเง่ือนไขกำรเป็นผู้ท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน
(รำยละเอียดตำม ข้อ 8 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

1 นำย ธงศักด์ิ อริยะ หจก. ซีเค เรดิโอ มีเดีย ไม่เห็นด้วย ในส่วนของท้องถ่ิน ผู้ท่ีได้รับอนุญำตทดลองมำแล้ว ควรจะมีคุณสมบัติโดยปริยำย เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 
2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่ง
พระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือ
ประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรใน
ลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว 
ท้ังน้ี คุณสมบัติของผู้ย่ืนค ำขอรับใบอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี ร่ำงประกำศได้ก ำหนดให้สอดคล้องกับ พรบ . องค์ฺกรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีฯ และ พรบ. กำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ 
พ.ศ. 2551

2 ธนำธิป บุญทวี ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย
3 นำย ธวัช  ไชยวงค์ สมำคมวิชำชีพวิทยุ-โทรทัศน์ภำคประชำชนเชียงใหม่ ไม่เห็นด้วย

4 นำย สุริยะ เกตุทอง อำชีพอิสละ ไม่เห็นด้วย
5 นำง ภัสสร ภักสำปี ศกร. ไม่เห็นด้วย
6 นำย อรุณ ไทยใหม่ หจก.วิทยุทัองถ่ินไทยคนพ้ืนเมือง 101.75MHz ไม่เห็นด้วย
7 ไพรัช ศัลกวิเศษ ไอ ที ซี เรคคอร์ด ไม่เห็นด้วย
8 สนธยำ อุปนันท์ หจก.คนไทยเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
9 ไชย พงศ์พัทธ์รุจ แซดเรดิโอ ไม่เห็นด้วย

10 สุชำติ ยำมดี หจก.บ่ำวแหลมอินเตอร์ ไม่เห็นด้วย
11 สุชำติ ปู่มณี กลุ่มคน อัลอิสลำม ไม่เห็นด้วย
12 พงศกร ใจโต 93MassFM ไม่เห็นด้วย
13 ธนำกร วิบูลกิจ 93 Mass FM ไม่เห็นด้วย
14 พินิศจัย พรหมเทพ 93massfm ไม่เห็นด้วย
15 อภิญญำ  แก้วมณี หจก.ดับเบ้ิล  กำย  มีเดีย ไม่เห็นด้วย
16 นิภำรัตน์ จ่ำชัยภูมิ ถ่ินไทยงำมเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
17 บุญมำ เสนีนวล คนหแกลอง ไม่เห็นด้วย
18 ชินวัฒน์  มีมำ หจก.เอ็ม พี มัลติมีเดียร์แอนด์เซอร์วิส ไม่เห็นด้วย
19 วัชรำ  เหิมขุนทด เรดิโอโมดิฟำย ไม่เห็นด้วย
20 นำย นำยวัชร์พิรภพ ศิริอมพรรณ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ๙๒.๒๕  ปำกช่อง สมำยเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
21 นำย วัชรำ เหิมขุนทด หจก.เรดิโอโมดิฟำย ไม่เห็นด้วย
22 นำยณัฏฐ์ธนำกรณ์  ใจน่ำน ผู้ประกอบกิจกำรวิทยุธุรกิจ ไม่เห็นด้วย
23 นำยประมวล  บุญศรี สถำนีวิทยุหนองฮีเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
24 สำยันต์ ปวีณำภรณ์ หจก.วิจิตรศิลปปักธงชัย ไม่เห็นด้วย
25 สำยันต์ ปวีณำภรณ์ หจก.ปักธงชัย888 ไม่เห็นด้วย
26 อัฑฒกร โกมลสุบิน บ.บี.พี.พี.เรดิโอ จ ำกัด ไม่เห็นด้วย
27 นำย ธนำยุทธ จันทร์สะฮำง FMคนศรีวัง ไม่เห็นด้วย
28 นำง กษิมำ จันทรจิตร หจก.เมโทร หำดใหญ่ เรดิโอ ไม่เห็นด้วย
29 นำย สถิตย์ จันทรจิตร หจก.บ้ำนควนเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
30 ศิริพล  สิทธิชัย ช่ำงภำพอิสระ ไม่เห็นด้วย
31 นำงสำว ก่ิงดำว บ ำรุงชำติ หจก.นครกำหลงธุรกิจโฆษณำ ไม่เห็นด้วย
32 นำย สำยันต์ ปวีณำภรณ์ หจก.วิจิตรศิลปปักธงชัย ไม่เห็นด้วย
33 นำง วยุรี แหลมหลัก FM 101.25 Mhz แม่โจ้เรดิโอ ไม่เห็นด้วย
34 นำย คมกฤช กุลบูลย์ สถำนีวิทยุไลท์เมืองเกษเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
35 นำย มโนธรรม ใจหำญ หจก.คลองท่อมเรดิโอ เรคคอร์ด ไม่เห็นด้วย
36 นำง บุญสวย ชมพูสี ไม่เห็นด้วย
37 คุณ บุญเลียง เสนำวัง ไม่เห็นด้วย
38 คุณ สมจิตร โพนสีสม ไม่เห็นด้วย
39 นำย สมภำร ก้อนดินจ่ี ไม่เห็นด้วย
40 คุณ ค ำบู่ จรำฤทธ์ิ ไม่เห็นด้วย
41 นำย ศูนย์ ศรีษะเกษ ไม่เห็นด้วย
42 นำย ประสิทธ์ิ ชูข้ำว ไม่เห็นด้วย
43 นำง บุญล้วน สอนบุญตำ ไม่เห็นด้วย

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน กำรตรวจสอบคุณสมบัติและเง่ือนไขกำรเป็นผู้ท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน
(รำยละเอียดตำม ข้อ 8 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

44 คุณ พิกุล ไสลจิตร ไม่เห็นด้วย
45 คุณ ดวงจันทร์ อธิจร ไม่เห็นด้วย
46 คุณ วันทอง โชติพงค์ ไม่เห็นด้วย
47 นำย ประยูร ชอบดี ไม่เห็นด้วย
48 คุณ เสกสิทธ์ิ สิบสำน ไม่เห็นด้วย
49 คุณ สัมพันธ์ โสดำ ไม่เห็นด้วย
50 คุณ วรพจน์ ไทยธำนุ ไม่เห็นด้วย
51 คุณ สมดี สังภำคิน ไม่เห็นด้วย
52 คุณ อุทิศ ช่วยบุญ ไม่เห็นด้วย
53 คุณ อมร ค ำภูมี ไม่เห็นด้วย
54 คุณ วันนี จันทร์คูณ ไม่เห็นด้วย
55 คุณ สุกำนดำ พัสคร ไม่เห็นด้วย
56 คุณ สวัสด์ิ จันทคัน ไม่เห็นด้วย
57 นำง แพงศรี สุขใส ไม่เห็นด้วย
58 คุณ อุดม พรมสุริยำ ไม่เห็นด้วย
59 คุณ ส ำลี พินธุวงค์ ไม่เห็นด้วย
60 คุณ ศศิรำ วันชูเสริฐ ไม่เห็นด้วย
61 นำง ชวนพิศ อธิจร ไม่เห็นด้วย
62 คุณ ทองไส ภูคะไล ไม่เห็นด้วย
63 คุณ ฉวีวรรณ บุญไสย ไม่เห็นด้วย
64 นำย ธรรมศำสตร์ กำรถัก ไม่เห็นด้วย
65 คุณ ใจ บุรำญสม ไม่เห็นด้วย
66 นำงสำว อ้อม ภูวงค์ษำ ไม่เห็นด้วย
67 นำงสำว จิรนันท์ จันทวงษ์ หจก.24 เรดิโอ ไม่เห็นด้วย
68 นำย พิษณุ เสำมี หจก.เมืองพรหมโฆษณำ ไม่เห็นด้วย
69 อนัญญำ เสำมี หจก.มีฤทธ์ิ มีเดช มีเดีย ไม่เห็นด้วย
70 นำย ชุติพล เสำมี หจก. น้ ำเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
71 นำงสำว อนงนำฎ บุตรดำ บริษัท ไทย คอนเซปต์ แอนด์ ดีไซน์ จ ำกัด ไม่เห็นด้วย
72 นำงสำว พัชรินทร์ พัฒนะพิสัย สถำนีวิทยุพัชรินทร์เรดิโอ FM 98.25 MHz ไม่เห็นด้วย
73 นำย ณพยง สุริยศ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ถุงเงิน มีเดียกรุ๊ป ไม่เห็นด้วย
74 นำง ณัทธมนกำญจน์ สุริยศ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด พัชรำภำ มีเดีย กรุ๊ป ไม่เห็นด้วย
75 นำย หำญชัย วรรณทวี แผ่นดินทอง เรดิโอ FM 96.0 MHz ไม่เห็นด้วย
76 นำย กิตติพนธ์ ท้ำวค ำ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด แฟมีล่ี มีเดีย กรุ๊ป ไม่เห็นด้วย
77 นำย ธีรพงษ์ นำมพล หจก. เอส.ที.เรดิโอ มีเดีย ไม่เห็นด้วย
78 นำย สดใส ธนำสิทธ์ิ สถำนีวิทยุศรีเจริญทรัพย์ ไม่เห็นด้วย
79 คุณ อรพินท์ พิมพิลำ สถำนีวิทยุศรีเจริญทรัพย์ ไม่เห็นด้วย
80 นำง ปำลิดำ พิมพิลำ สถำนีวิทยุศรีเจริญทรัพย์ ไม่เห็นด้วย
81 นำย นำฤทธ์ิ บุญรำชสุวรรณ ผู้รับฟัง ไม่เห็นด้วย
82 นำง ดวงจันทร์ วำรีศรี หจก.บ้ำนเฮำเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
83 นำย ครรชิต พ่วงพูม ผู้รับฟัง ไม่เห็นด้วย
84 คุณ ชัณญำภัสณ์ ทรงจ ำ หจก.สระแก้ว เอ.อี.ซี. ไม่เห็นด้วย
85 นำงสำว ปำละประวีร์ แก้วธีรนันท์ สถำนีวิทยุคนเมืองเขำใหญ่ FM 101.50 MHz ไม่เห็นด้วย
86 พ.ต. อ ำพันธ์ พิมพิลำ สถำนีวิทยุศรีเจริญทรัพย์ ไม่เห็นด้วย
87 คุณ ชนำพร เจริญผล สถำนีวิทยุกระจำยเสียงคนบำงบ่อ ไม่เห็นด้วย
88 นำงสำว ศรีพรรณ ด้วงฟู ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด รักดอยเต่ำ ไม่เห็นด้วย
89 นำย ศิวรำชย์ ถมอินทร์ สถำนีวิทยุคนเมืองก ำแพง ไม่เห็นด้วย
90 นำย สุพจน์ อุตรำช หจก. ไร่อ้อยเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
91 อนุชภัทร อมรกิจ หจก.มำยเวย์ เรดิโอ ไม่เห็นด้วย
92 นำงสำว ฤทัย ฤกษ์อนันต์ หจก.ต้นกล้ำ มีเดีย ไม่เห็นด้วย
93 นำย อำทิตย์ แผ่นทอง ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย
94 นำง ปริชำติ รัตนวิชัย ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน กำรตรวจสอบคุณสมบัติและเง่ือนไขกำรเป็นผู้ท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน
(รำยละเอียดตำม ข้อ 8 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

95 นำง ทองลี รุ่งเจริญ ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย
96 นำงสำว ก่ิงดำว บ ำรุงชำติ ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย
97 นำย นิธิศ จันกันทะ หจก.คนชนบทเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
98 นำย เพชร หนำแน่น หจก.ไดมอนด์ โฟร์สตำร์ ไม่เห็นด้วย
99 นำย กิตต์ประพัฒน์ พิรุณห์ หจก.ก้องฤทธ์ิ 98.50 ไม่เห็นด้วย

100 นำย กรณ์ ก้ำนเพชร สถำนีวิทยุ ครูพิณถ่ินอีสำน ไม่เห็นด้วย
101 นำงสำว นุกูล ค่ ำคูณ ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย
102 นำง มุณี บุดดำ ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย
103 นำย ไสว มีศิลป์ ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย
104 นำย อำรมย์ ค ำใส สถำนีวิทยุ ครูพิณถ่ินอีสำน ไม่เห็นด้วย
105 นำง สนิท เมืองชม สถำนีวิทยุ F.M. 90.00 MHz ไม่เห็นด้วย
106 นำงสำว ศันสนีย์ สิงห์รอ สถำนีวิทยุ F.M. 90.00 MHz ไม่เห็นด้วย
107 นำง สุจิตรำ บุญรุ่ง หจก.สุจิตรำเจพีมีเดีย ไม่เห็นด้วย
108 นำย ธันวำ บุญรุ่ง เจพี F.M. 92.50 MHz ไม่เห็นด้วย
109 นำย พิชิต สุทธศำสตร คล่ืน 89.75 MHz แสงสวรรค์เรดิโอ ไม่เห็นด้วย
110 คุณ บัวบำล หมอป่ำ บริษัท แสนสุขวิช่ัน จ ำกัด ไม่เห็นด้วย
111 นำงสำว ศิรินญภัฐ สิทธิจักร์ ทุ่งทองเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
112 คุณ โอภำส ปัญจสุร บริษัท แสนสุขวิช่ัน จ ำกัด ไม่เห็นด้วย
113 นำงสำว ภำคินี โตหยวก บริษัท แสนสุขวิช่ัน จ ำกัด ไม่เห็นด้วย
114 นำย ชูชำติ อุทัยชิต หจก. ศิลำออนเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
115 นำย เอก นฤชำติวรพันธ์ บริษัท เจ้ำพระยำลิสซ่ิง จ ำกัด ไม่เห็นด้วย
116 กฤษฎำ ลิมปพัทธ์ ประชำชนท่ัวไป เห็นด้วย
117 ศักด์ิชำย โพธิระ มูลนิธิสว่ำงเบญจธรรมสมุทรสงครำม เห็นด้วย
118 ประวิทย์ สุวรรณรัตน์ กสทช เห็นด้วย
119 นำยซำอุดี จุลเสวก ห้องช่ำงคอมฯ กสทช. เห็นด้วย
120 วิจิตร.นันวิไล - เห็นด้วย
121 น.ส รัตนำภรณ์ วงษ์ไกร รพ.พนมสำรคำม เห็นด้วย
122 นำง เพ็ญศรี จันทร์ภักดี กศน.ต ำบลบำงชนะ เห็นด้วย
123 นำย เผ ชิ โชค เสนำ กำญจน์  ชุมชนชินเขต  เขตหลักส่ี เห็นด้วย
124 ภูเสกข์ สำริยำ หจก.มิตรเจริญเรดิโอ เห็นด้วย
125 ศุภลักษณ์ วรรณศรี - เห็นด้วย
126 นำงสำว ป่ินสุดำ ปรีแม้น ป่ิน เห็นด้วย
127 พรชัย เอ่ียมโสภณ สถำนีวิทยุระนองซิต้ีเรดิโอ เห็นด้วย
128 นำย วำนิต ถุงเงิน บริษัท สันติภำพมีเดีย  จ ำกัด เห็นด้วย
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ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

1 นำย ธงศักด์ิ อริยะ หจก. ซีเค เรดิโอ มีเดีย ไม่เห็นด้วย ไม่เอ้ือต่อผู้ประกอบกิจกำรรำยย่อย เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจ
ก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้อง
ด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

2 สุชำติ ยำมดี หจก.บ่ำวแหลมอินเตอร์ ไม่เห็นด้วย
3 ธนำธิป บุญทวี ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย
4 กฤษฎำ ลิมปพัทธ์ ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย
5 นำย ธวัช  ไชยวงค์ สมำคมวิชำชีพวิทยุ-โทรทัศน์ภำคประชำชนเชียงใหม่ ไม่เห็นด้วย

6 นำย สุริยะ เกตุทอง อำชีพอิสละ ไม่เห็นด้วย
7 ประวิทย์ สุวรรณรัตน์ กสทช ไม่เห็นด้วย
8 นำง ภัสสร ภักสำปี ศกร. ไม่เห็นด้วย
9 นำย อรุณ ไทยใหม่ หจก.วิทยุทัองถ่ินไทยคนพ้ืนเมือง 101.75MHz ไม่เห็นด้วย

10 ไพรัช ศัลกวิเศษ ไอ ที ซี เรคคอร์ด ไม่เห็นด้วย
11 ภูเสกข์ สำริยำ หจก.มิตรเจริญเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
12 สนธยำ อุปนันท์ หจก.คนไทยเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
13 ไชย พงศ์พัทธ์รุจ แซดเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
14 สุชำติ ปู่มณี กลุ่มคน อัลอิสลำม ไม่เห็นด้วย
15 พงศกร ใจโต 93MassFM ไม่เห็นด้วย
16 ธนำกร วิบูลกิจ 93 Mass FM ไม่เห็นด้วย
17 พินิศจัย พรหมเทพ 93massfm ไม่เห็นด้วย
18 อภิญญำ  แก้วมณี หจก.ดับเบ้ิล  กำย มีเดีย ไม่เห็นด้วย
19 นิภำรัตน์ จ่ำชัยภูมิ ถ่ินไทยงำมเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
20 บุญมำ เสนีนวล คนหแกลอง ไม่เห็นด้วย
21 ชินวัฒน์  มีมำ หจก.เอ็ม พี มัลติมีเดียร์แอนด์เซอร์วิส ไม่เห็นด้วย
22 วัชรำ  เหิมขุนทด เรดิโอโมดิฟำย ไม่เห็นด้วย
23 นำย นำยวัชร์พิรภพ ศิริอมพรรณ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ๙๒.๒๕  ปำกช่อง สมำยเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
24 นำย วัชรำ เหิมขุนทด หจก.เรดิโอโมดิฟำย ไม่เห็นด้วย
25 นำยณัฏฐ์ธนำกรณ์  ใจน่ำน ผู้ประกอบกิจกำรวิทยุธุรกิจ ไม่เห็นด้วย
26 นำยประมวล  บุญศรี สถำนีวิทยุหนองฮีเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
27 สำยันต์ ปวีณำภรณ์ หจก.วิจิตรศิลปปักธงชัย ไม่เห็นด้วย
28 สำยันต์ ปวีณำภรณ์ หจก.ปักธงชัย888 ไม่เห็นด้วย
29 อัฑฒกร โกมลสุบิน บ.บี.พี.พี.เรดิโอ จ ำกัด ไม่เห็นด้วย
30 นำย ธนำยุทธ จันทร์สะฮำง FMคนศรีวัง ไม่เห็นด้วย
31 นำง กษิมำ จันทรจิตร หจก.เมโทร หำดใหญ่ เรดิโอ ไม่เห็นด้วย
32 นำย สถิตย์ จันทรจิตร หจก.บ้ำนควนเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
33 ศิริพล  สิทธิชัย ช่ำงภำพอิสระ ไม่เห็นด้วย
34 นำงสำว ก่ิงดำว บ ำรุงชำติ หจก.นครกำหลงธุรกิจโฆษณำ ไม่เห็นด้วย
35 นำย สำยันต์ ปวีณำภรณ์ หจก.วิจิตรศิลปปักธงชัย ไม่เห็นด้วย
36 นำง วยุรี แหลมหลัก FM 101.25 Mhz แม่โจ้เรดิโอ ไม่เห็นด้วย
37 นำย คมกฤช กุลบูลย์ สถำนีวิทยุไลท์เมืองเกษเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
38 นำย มโนธรรม ใจหำญ หจก.คลองท่อมเรดิโอ เรคคอร์ด ไม่เห็นด้วย
39 นำง บุญสวย ชมพูสี ไม่เห็นด้วย
40 คุณ บุญเลียง เสนำวัง ไม่เห็นด้วย
41 คุณ สมจิตร โพนสีสม ไม่เห็นด้วย
42 นำย สมภำร ก้อนดินจ่ี ไม่เห็นด้วย
43 คุณ ค ำบู่ จรำฤทธ์ิ ไม่เห็นด้วย
44 นำย ศูนย์ ศรีษะเกษ ไม่เห็นด้วย
45 นำย ประสิทธ์ิ ชูข้ำว ไม่เห็นด้วย
46 นำง บุญล้วน สอนบุญตำ ไม่เห็นด้วย
47 คุณ พิกุล ไสลจิตร ไม่เห็นด้วย
48 คุณ ดวงจันทร์ อธิจร ไม่เห็นด้วย
49 คุณ วันทอง โชติพงค์ ไม่เห็นด้วย
50 นำย ประยูร ชอบดี ไม่เห็นด้วย
51 คุณ เสกสิทธ์ิ สิบสำน ไม่เห็นด้วย
52 คุณ สัมพันธ์ โสดำ ไม่เห็นด้วย
53 คุณ วรพจน์ ไทยธำนุ ไม่เห็นด้วย

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ .ศ. ...
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ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
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54 คุณ สมดี สังภำคิน ไม่เห็นด้วย
55 คุณ อุทิศ ช่วยบุญ ไม่เห็นด้วย
56 คุณ อมร ค ำภูมี ไม่เห็นด้วย
57 คุณ วันนี จันทร์คูณ ไม่เห็นด้วย
58 คุณ สุกำนดำ พัสคร ไม่เห็นด้วย
59 คุณ สวัสด์ิ จันทคัน ไม่เห็นด้วย
60 นำง แพงศรี สุขใส ไม่เห็นด้วย
61 คุณ อุดม พรมสุริยำ ไม่เห็นด้วย
62 คุณ ส ำลี พินธุวงค์ ไม่เห็นด้วย
63 คุณ ศศิรำ วันชูเสริฐ ไม่เห็นด้วย
64 นำง ชวนพิศ อธิจร ไม่เห็นด้วย
65 คุณ ทองไส ภูคะไล ไม่เห็นด้วย
66 คุณ ฉวีวรรณ บุญไสย ไม่เห็นด้วย
67 นำย ธรรมศำสตร์ กำรถัก ไม่เห็นด้วย
68 คุณ ใจ บุรำญสม ไม่เห็นด้วย
69 นำงสำว อ้อม ภูวงค์ษำ ไม่เห็นด้วย
70 นำงสำว จิรนันท์ จันทวงษ์ หจก.24 เรดิโอ ไม่เห็นด้วย
71 นำย พิษณุ เสำมี หจก.เมืองพรหมโฆษณำ ไม่เห็นด้วย
72 อนัญญำ เสำมี หจก.มีฤทธ์ิ มีเดช มีเดีย ไม่เห็นด้วย
73 นำย ชุติพล เสำมี หจก. น้ ำเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
74 นำงสำว อนงนำฎ บุตรดำ บริษัท ไทย คอนเซปต์ แอนด์ ดีไซน์ จ ำกัด ไม่เห็นด้วย
75 นำงสำว พัชรินทร์ พัฒนะพิสัย สถำนีวิทยุพัชรินทร์เรดิโอ FM 98.25 MHz ไม่เห็นด้วย
76 นำย ณพยง สุริยศ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ถุงเงิน มีเดียกรุ๊ป ไม่เห็นด้วย
77 นำง ณัทธมนกำญจน์ สุริยศ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด พัชรำภำ มีเดีย กรุ๊ป ไม่เห็นด้วย
78 นำย หำญชัย วรรณทวี แผ่นดินทอง เรดิโอ FM 96.0 MHz ไม่เห็นด้วย
79 นำย กิตติพนธ์ ท้ำวค ำ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด แฟมีล่ี มีเดีย กรุ๊ป ไม่เห็นด้วย
80 นำย ธีรพงษ์ นำมพล หจก. เอส.ที.เรดิโอ มีเดีย ไม่เห็นด้วย
81 นำย สดใส ธนำสิทธ์ิ สถำนีวิทยุศรีเจริญทรัพย์ ไม่เห็นด้วย
82 คุณ อรพินท์ พิมพิลำ สถำนีวิทยุศรีเจริญทรัพย์ ไม่เห็นด้วย
83 นำง ปำลิดำ พิมพิลำ สถำนีวิทยุศรีเจริญทรัพย์ ไม่เห็นด้วย
84 นำย นำฤทธ์ิ บุญรำชสุวรรณ ผู้รับฟัง ไม่เห็นด้วย
85 นำง ดวงจันทร์ วำรีศรี หจก.บ้ำนเฮำเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
86 นำย ครรชิต พ่วงพูม ผู้รับฟัง ไม่เห็นด้วย
87 คุณ ชัณญำภัสณ์ ทรงจ ำ หจก.สระแก้ว เอ.อี.ซี. ไม่เห็นด้วย
88 นำงสำว ปำละประวีร์ แก้วธีรนันท์ สถำนีวิทยุคนเมืองเขำใหญ่ FM 101.50 MHz ไม่เห็นด้วย
89 พ.ต. อ ำพันธ์ พิมพิลำ สถำนีวิทยุศรีเจริญทรัพย์ ไม่เห็นด้วย
90 คุณ ชนำพร เจริญผล สถำนีวิทยุกระจำยเสียงคนบำงบ่อ ไม่เห็นด้วย
91 นำงสำว ศรีพรรณ ด้วงฟู ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด รักดอยเต่ำ ไม่เห็นด้วย
92 นำย ศิวรำชย์ ถมอินทร์ สถำนีวิทยุคนเมืองก ำแพง ไม่เห็นด้วย
93 นำย สุพจน์ อุตรำช หจก. ไร่อ้อยเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
94 อนุชภัทร อมรกิจ หจก.มำยเวย์ เรดิโอ ไม่เห็นด้วย
95 นำงสำว ฤทัย ฤกษ์อนันต์ หจก.ต้นกล้ำ มีเดีย ไม่เห็นด้วย
96 นำย อำทิตย์ แผ่นทอง ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย
97 นำง ปริชำติ รัตนวิชัย ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย
98 นำง ทองลี รุ่งเจริญ ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย
99 นำงสำว ก่ิงดำว บ ำรุงชำติ ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย

100 นำย นิธิศ จันกันทะ หจก.คนชนบทเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
101 นำย เพชร หนำแน่น หจก.ไดมอนด์ โฟร์สตำร์ ไม่เห็นด้วย
102 นำย กิตต์ประพัฒน์ พิรุณห์ หจก.ก้องฤทธ์ิ 98.50 ไม่เห็นด้วย
103 นำย กรณ์ ก้ำนเพชร สถำนีวิทยุ ครูพิณถ่ินอีสำน ไม่เห็นด้วย
104 นำงสำว นุกูล ค่ ำคูณ ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย
105 นำง มุณี บุดดำ ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย
106 นำย ไสว มีศิลป์ ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย
107 นำย อำรมย์ ค ำใส สถำนีวิทยุ ครูพิณถ่ินอีสำน ไม่เห็นด้วย
108 นำง สนิท เมืองชม สถำนีวิทยุ F.M. 90.00 MHz ไม่เห็นด้วย
109 นำงสำว ศันสนีย์ สิงห์รอ สถำนีวิทยุ F.M. 90.00 MHz ไม่เห็นด้วย
110 นำง สุจิตรำ บุญรุ่ง หจก.สุจิตรำเจพีมีเดีย ไม่เห็นด้วย
111 นำย ธันวำ บุญรุ่ง เจพี F.M. 92.50 MHz ไม่เห็นด้วย
112 นำย พิชิต สุทธศำสตร คล่ืน 89.75 MHz แสงสวรรค์เรดิโอ ไม่เห็นด้วย
113 คุณ บัวบำล หมอป่ำ บริษัท แสนสุขวิช่ัน จ ำกัด ไม่เห็นด้วย
114 นำงสำว ศิรินญภัฐ สิทธิจักร์ ทุ่งทองเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
115 คุณ โอภำส ปัญจสุร บริษัท แสนสุขวิช่ัน จ ำกัด ไม่เห็นด้วย
116 นำงสำว ภำคินี โตหยวก บริษัท แสนสุขวิช่ัน จ ำกัด ไม่เห็นด้วย
117 นำย ชูชำติ อุทัยชิต หจก. ศิลำออนเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
118 นำย เอก นฤชำติวรพันธ์ บริษัท เจ้ำพระยำลิสซ่ิง จ ำกัด ไม่เห็นด้วย
119 ศักด์ิชำย โพธิระ มูลนิธิสว่ำงเบญจธรรมสมุทรสงครำม เห็นด้วย
120 นำยซำอุดี จุลเสวก ห้องช่ำงคอมฯ กสทช. เห็นด้วย
121 วิจิตร.นันวิไล - เห็นด้วย
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สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
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122 น.ส รัตนำภรณ์ วงษ์ไกร รพ.พนมสำรคำม เห็นด้วย
123 นำง เพ็ญศรี จันทร์ภักดี กศน.ต ำบลบำงชนะ เห็นด้วย
124 นำย เผ ชิ โชค  เสนำ กำญจน์  ชุมชนชินเขต  เขตหลักส่ี เห็นด้วย
125 ศุภลักษณ์ วรรณศรี - เห็นด้วย
126 นำงสำว ป่ินสุดำ ปรีแม้น ป่ิน เห็นด้วย
127 พรชัย เอ่ียมโสภณ สถำนีวิทยุระนองซิต้ีเรดิโอ เห็นด้วย
128 นำย วำนิต ถุงเงิน บริษัท สันติภำพมีเดีย  จ ำกัด เห็นด้วย
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1 กฤษฎำ ลิมปพัทธ์ ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วยในกำรประมูลคล่ืนวิทยุในระดับท้องถ่ิน เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำร
โทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำร
อนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ 
วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ 
ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

2 นำย ธงศักด์ิ อริยะ หจก. ซีเค เรดิโอ มีเดีย ไม่เห็นด้วย กระทบต่อผู้ประกอบกำรระดับท้องถ่ิน เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำร
โทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำร
อนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ 
วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนใน
ระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ 
ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

3 ธวัช ไชยวงค์ สมำคมวิทยุ สวทช.เขียงใหม่ ข้อ10 ขอให้ก ำหนดเวลำคืนหลักประกัน กรณีไม่ชนะประมูลภำยใน7วัน โดยโอนเข้ำบัญชีผู้ย่ืนขอ
ใบอนุญำต

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง
เพ่ือก ำหนดไว้ในประกำศเชิญชวนต่อไป

4 นำย กิตติพงษ์ สมควร ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ที.เอ. เทเลคอม แอนด์  บรอดคำสท์ ไม่เห็นด้วย ควรก ำหนดเงินคืนให้ผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีพ้นภำระผูกพัน หรือผู้แพ้กำรประมูล 
ภำยใน 7 วัน โดยโอนเงินเข้ำบัญชีผู้ขอรับใบอนุญำต ไม่ควรออกเป็นเช็ค ท่ีจะเป็น
ควำมล ำบำกในกำรเดินทำงไปรับ

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง
เพ่ือก ำหนดไว้ในประกำศเชิญชวนต่อไป

5 นำงสำว กำญจนำภรณ์ ศรีไสย นักจัดรำยกำรวิทยุ  สถำนีวิทยุท้องถ่ินไทย วิถีไทย FM 95.50 MHz  จังหวัดยะลำไม่เห็นด้วย ควรก ำหนดเงินคืนให้ผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีพ้นภำระผูกพัน หรือผู้แพ้กำรประมูล 
ภำยใน 7 วัน โดยโอนเงินเข้ำบัญชีผู้ขอรับใบอนุญำต ไม่ควรออกเป็นเช็ค ท่ีจะเป็น
ควำมล ำบำกในกำรเดินทำงไปรับ

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง
เพ่ือก ำหนดไว้ในประกำศเชิญชวนต่อไป

6 เกษร พรหมแก้ว นักจัดรำยกำรวิทยุ  สถำนีวิทยุท้องถ่ินไทย วิถีไทย FM 95.50 MHz  จังหวัดยะลำไม่เห็นด้วย ควรก ำหนดเงินคืนให้ผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีพ้นภำระผูกพัน หรือผู้แพ้กำรประมูล 
ภำยใน 7 วัน โดยโอนเงินเข้ำบัญชีผู้ขอรับใบอนุญำต ไม่ควรออกเป็นเช็ค ท่ีจะเป็น
ควำมล ำบำกในกำรเดินทำงไปรับ

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง
เพ่ือก ำหนดไว้ในประกำศเชิญชวนต่อไป

7 นำย ทองอินทร์ สมควร ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด  ที.เอ.เทเลคอม แอนด์  บรอดคำสท์ ไม่เห็นด้วย ควรก ำหนดเงินคืนให้ผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีพ้นภำระผูกพัน หรือผู้แพ้กำรประมูล 
ภำยใน 7 วัน โดยโอนเงินเข้ำบัญชีผู้ขอรับใบอนุญำต ไม่ควรออกเป็นเช็ค ท่ีจะเป็น
ควำมล ำบำกในกำรเดินทำงไปรับ

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง
เพ่ือก ำหนดไว้ในประกำศเชิญชวนต่อไป

8 นำย เดชชนะ สุริยวรรณ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด  วิทยุคนอมก๋อย ไม่เห็นด้วย ควรก ำหนดเงินคืนให้ผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีพ้นภำระผูกพัน หรือผู้แพ้กำรประมูล 
ภำยใน 7 วัน โดยโอนเงินเข้ำบัญชีผู้ขอรับใบอนุญำต ไม่ควรออกเป็นเช็ค ท่ีจะเป็น
ควำมล ำบำกในกำรเดินทำงไปรับ

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง
เพ่ือก ำหนดไว้ในประกำศเชิญชวนต่อไป

9 นำงสำว อนัญญำ ปันศิริ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด  ที.เอ.เทเลคอม แอนด์  บรอดคำสท์ ไม่เห็นด้วย ควรก ำหนดเงินคืนให้ผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีพ้นภำระผูกพัน หรือผู้แพ้กำรประมูล 
ภำยใน 7 วัน โดยโอนเงินเข้ำบัญชีผู้ขอรับใบอนุญำต ไม่ควรออกเป็นเช็ค ท่ีจะเป็น
ควำมล ำบำกในกำรเดินทำงไปรับ

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง
เพ่ือก ำหนดไว้ในประกำศเชิญชวนต่อไป

10 นำง บัวเขียว สมควร ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด  ที.เอ.เทเลคอม แอนด์  บรอดคำสท์ ไม่เห็นด้วย ควรก ำหนดเงินคืนให้ผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีพ้นภำระผูกพัน หรือผู้แพ้กำรประมูล 
ภำยใน 7 วัน โดยโอนเงินเข้ำบัญชีผู้ขอรับใบอนุญำต ไม่ควรออกเป็นเช็ค ท่ีจะเป็น
ควำมล ำบำกในกำรเดินทำงไปรับ

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง
เพ่ือก ำหนดไว้ในประกำศเชิญชวนต่อไป

11 นำง พรพรรณ สุริยวรรณ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 
วิทยุคนอมก๋อย

ไม่เห็นด้วย ควรก ำหนดเงินคืนให้ผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีพ้นภำระผูกพัน หรือผู้แพ้กำรประมูล 
ภำยใน 7 วัน โดยโอนเงินเข้ำบัญชีผู้ขอรับใบอนุญำต ไม่ควรออกเป็นเช็ค ท่ีจะเป็น
ควำมล ำบำกในกำรเดินทำงไปรับ

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง
เพ่ือก ำหนดไว้ในประกำศเชิญชวนต่อไป

12 นำงสำว สุพิชชำ อุทำโย สหกรณ์กำรเกษตร
สันป่ำตอง จ ำกัด

ไม่เห็นด้วย ควรก ำหนดเงินคืนให้ผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีพ้นภำระผูกพัน หรือผู้แพ้กำรประมูล 
ภำยใน 7 วัน โดยโอนเงินเข้ำบัญชีผู้ขอรับใบอนุญำต ไม่ควรออกเป็นเช็ค ท่ีจะเป็น
ควำมล ำบำกในกำรเดินทำงไปรับ

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง
เพ่ือก ำหนดไว้ในประกำศเชิญชวนต่อไป

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน กำรวำงหลักประกันกำรประมูล
(รำยละเอียดตำม ข้อ 10 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

13 นำง นันทภัค ฝ่ำยบุตร สถำนีวิทยุฟ้ำใสเรดิโอ  fm 90.00 MHz ไม่เห็นด้วย ควรก ำหนดเงินคืนให้ผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีพ้นภำระผูกพัน หรือผู้แพ้กำรประมูล 
ภำยใน 7 วัน โดยโอนเงินเข้ำบัญชีผู้ขอรับใบอนุญำต ไม่ควรออกเป็นเช็ค ท่ีจะเป็น
ควำมล ำบำกในกำรเดินทำงไปรับ

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง
เพ่ือก ำหนดไว้ในประกำศเชิญชวนต่อไป

14 นำงสำว ดำริน ดวงเต็ม นักจัดรำยกำรวิทยุ  สถำนีวิทยุท้องถ่ินไทย วิถีไทย FM 95.50 MHz  จังหวัดยะลำไม่เห็นด้วย ควรก ำหนดเงินคืนให้ผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีพ้นภำระผูกพัน หรือผู้แพ้กำรประมูล 
ภำยใน 7 วัน โดยโอนเงินเข้ำบัญชีผู้ขอรับใบอนุญำต ไม่ควรออกเป็นเช็ค ท่ีจะเป็น
ควำมล ำบำกในกำรเดินทำงไปรับ

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง
เพ่ือก ำหนดไว้ในประกำศเชิญชวนต่อไป

15 นำย ทวี อรุณศรี นักจัดรำยกำรวิทยุ  สถำนีวิทยุท้องถ่ินไทย วิถีไทย FM 95.50 MHz  จังหวัดยะลำไม่เห็นด้วย ควรก ำหนดเงินคืนให้ผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีพ้นภำระผูกพัน หรือผู้แพ้กำรประมูล 
ภำยใน 7 วัน โดยโอนเงินเข้ำบัญชีผู้ขอรับใบอนุญำต ไม่ควรออกเป็นเช็ค ท่ีจะเป็น
ควำมล ำบำกในกำรเดินทำงไปรับ

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง
เพ่ือก ำหนดไว้ในประกำศเชิญชวนต่อไป

16 นำงสำว พิมพ์ชนก ล่ิมเร่ิมสกุล นักจัดรำยกำรวิทยุ  สถำนีวิทยุท้องถ่ินไทย วิถีไทย FM 95.50 MHz  จังหวัดยะลำไม่เห็นด้วย ควรก ำหนดเงินคืนให้ผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีพ้นภำระผูกพัน หรือผู้แพ้กำรประมูล 
ภำยใน 7 วัน โดยโอนเงินเข้ำบัญชีผู้ขอรับใบอนุญำต ไม่ควรออกเป็นเช็ค ท่ีจะเป็น
ควำมล ำบำกในกำรเดินทำงไปรับ

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง
เพ่ือก ำหนดไว้ในประกำศเชิญชวนต่อไป

17 นำย วิโรจน์ ศรีไสย นักจัดรำยกำรวิทยุ  สถำนีวิทยุท้องถ่ินไทย วิถีไทย FM 95.50 MHz  จังหวัดยะลำไม่เห็นด้วย ควรก ำหนดเงินคืนให้ผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีพ้นภำระผูกพัน หรือผู้แพ้กำรประมูล 
ภำยใน 7 วัน โดยโอนเงินเข้ำบัญชีผู้ขอรับใบอนุญำต ไม่ควรออกเป็นเช็ค ท่ีจะเป็น
ควำมล ำบำกในกำรเดินทำงไปรับ

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง
เพ่ือก ำหนดไว้ในประกำศเชิญชวนต่อไป

18 นำย สุชำติ รัฐพิทักษ์สันติ นักจัดรำยกำรวิทยุ  สถำนีวิทยุท้องถ่ินไทย วิถีไทย FM 95.50 MHz  จังหวัดยะลำไม่เห็นด้วย ควรก ำหนดเงินคืนให้ผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีพ้นภำระผูกพัน หรือผู้แพ้กำรประมูล 
ภำยใน 7 วัน โดยโอนเงินเข้ำบัญชีผู้ขอรับใบอนุญำต ไม่ควรออกเป็นเช็ค ท่ีจะเป็น
ควำมล ำบำกในกำรเดินทำงไปรับ

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง
เพ่ือก ำหนดไว้ในประกำศเชิญชวนต่อไป

19 นำงสำว สุภำภรณ์ ศรีไสย นักจัดรำยกำรวิทยุ  สถำนีวิทยุท้องถ่ินไทย วิถีไทย FM 95.50 MHz  จังหวัดยะลำไม่เห็นด้วย ควรก ำหนดเงินคืนให้ผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีพ้นภำระผูกพัน หรือผู้แพ้กำรประมูล 
ภำยใน 7 วัน โดยโอนเงินเข้ำบัญชีผู้ขอรับใบอนุญำต ไม่ควรออกเป็นเช็ค ท่ีจะเป็น
ควำมล ำบำกในกำรเดินทำงไปรับ

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง
เพ่ือก ำหนดไว้ในประกำศเชิญชวนต่อไป

20 นำง บังอร ชูติธวัช สถำนีวิทยุกระจำยเสียง  ดีดีเรดิโอ คนส่ีค้ิว ไม่เห็นด้วย ควรก ำหนดเงินคืนให้ผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีพ้นภำระผูกพัน หรือผู้แพ้กำรประมูล 
ภำยใน 7 วัน โดยโอนเงินเข้ำบัญชีผู้ขอรับใบอนุญำต ไม่ควรออกเป็นเช็ค ท่ีจะเป็น
ควำมล ำบำกในกำรเดินทำงไปรับ

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง
เพ่ือก ำหนดไว้ในประกำศเชิญชวนต่อไป

21 นำย เสน่ห์ บุญแก้ว สถำนีวิทยุบ้ำนผือเรดิโอ  94.75 ไม่เห็นด้วย ควรก ำหนดเงินคืนให้ผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีพ้นภำระผูกพัน หรือผู้แพ้กำรประมูล 
ภำยใน 7 วัน โดยโอนเงินเข้ำบัญชีผู้ขอรับใบอนุญำต ไม่ควรออกเป็นเช็ค ท่ีจะเป็น
ควำมล ำบำกในกำรเดินทำงไปรับ

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง
เพ่ือก ำหนดไว้ในประกำศเชิญชวนต่อไป

22 นำง รัตฎำ โพธ์ิผล ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด  รัตฎำ เรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรก ำหนดเงินคืนให้ผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีพ้นภำระผูกพัน หรือผู้แพ้กำรประมูล 
ภำยใน 7 วัน โดยโอนเงินเข้ำบัญชีผู้ขอรับใบอนุญำต ไม่ควรออกเป็นเช็ค ท่ีจะเป็น
ควำมล ำบำกในกำรเดินทำงไปรับ

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง
เพ่ือก ำหนดไว้ในประกำศเชิญชวนต่อไป

23 นำย สงัด สระสูงเนิน หจก.สระสูงเนิน ไม่เห็นด้วย ควรก ำหนดเงินคืนให้ผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีพ้นภำระผูกพัน หรือผู้แพ้กำรประมูล 
ภำยใน 7 วัน โดยโอนเงินเข้ำบัญชีผู้ขอรับใบอนุญำต ไม่ควรออกเป็นเช็ค ท่ีจะเป็น
ควำมล ำบำกในกำรเดินทำงไปรับ

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง
เพ่ือก ำหนดไว้ในประกำศเชิญชวนต่อไป

24 นำย สำยันต์ ปวีณำภรณ์ หจก.วิจิตรศิลปปักธงชัย ไม่เห็นด้วย ควรก ำหนดเงินคืนให้ผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีพ้นภำระผูกพัน หรือผู้แพ้กำรประมูล 
ภำยใน 7 วัน โดยโอนเงินเข้ำบัญชีผู้ขอรับใบอนุญำต ไม่ควรออกเป็นเช็ค ท่ีจะเป็น
ควำมล ำบำกในกำรเดินทำงไปรับ

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง
เพ่ือก ำหนดไว้ในประกำศเชิญชวนต่อไป

25 นำย วัฒนำ พบเอกทวี สถำนีวิทยุเฝ้ำไร่เรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรก ำหนดเงินคืนให้ผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีพ้นภำระผูกพัน หรือผู้แพ้กำรประมูล 
ภำยใน 7 วัน โดยโอนเงินเข้ำบัญชีผู้ขอรับใบอนุญำต ไม่ควรออกเป็นเช็ค ท่ีจะเป็น
ควำมล ำบำกในกำรเดินทำงไปรับ

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง
เพ่ือก ำหนดไว้ในประกำศเชิญชวนต่อไป



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน กำรวำงหลักประกันกำรประมูล
(รำยละเอียดตำม ข้อ 10 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

26 นำงสำว ปุณญำนุช ศำลำจันทร์ สถำนีวิทยุต้นกล้ำเรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรก ำหนดเงินคืนให้ผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีพ้นภำระผูกพัน หรือผู้แพ้กำรประมูล 
ภำยใน 7 วัน โดยโอนเงินเข้ำบัญชีผู้ขอรับใบอนุญำต ไม่ควรออกเป็นเช็ค ท่ีจะเป็น
ควำมล ำบำกในกำรเดินทำงไปรับ

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง
เพ่ือก ำหนดไว้ในประกำศเชิญชวนต่อไป

27 นำย สำนนท์ ทองใหม่ สถำนีวิทยุต้นกล้ำเรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรก ำหนดเงินคืนให้ผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีพ้นภำระผูกพัน หรือผู้แพ้กำรประมูล 
ภำยใน 7 วัน โดยโอนเงินเข้ำบัญชีผู้ขอรับใบอนุญำต ไม่ควรออกเป็นเช็ค ท่ีจะเป็น
ควำมล ำบำกในกำรเดินทำงไปรับ

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง
เพ่ือก ำหนดไว้ในประกำศเชิญชวนต่อไป

28 นำย ประจวบ สำครินทร์ สถำนีวิทยุรัตภูมิเรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรก ำหนดเงินคืนให้ผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีพ้นภำระผูกพัน หรือผู้แพ้กำรประมูล 
ภำยใน 7 วัน โดยโอนเงินเข้ำบัญชีผู้ขอรับใบอนุญำต ไม่ควรออกเป็นเช็ค ท่ีจะเป็น
ควำมล ำบำกในกำรเดินทำงไปรับ

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง
เพ่ือก ำหนดไว้ในประกำศเชิญชวนต่อไป

29 นำงสำว อพัชชำ ธนรุจิวรรธน์ 23 ซอยออทรัพย์  ถนนด ำรงพัฒนำ  ต ำบลบ้ำนนำ  อ ำเภอจะนะ  จังหวัดสงขลำไม่เห็นด้วย ควรก ำหนดเงินคืนให้ผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีพ้นภำระผูกพัน หรือผู้แพ้กำรประมูล 
ภำยใน 7 วัน โดยโอนเงินเข้ำบัญชีผู้ขอรับใบอนุญำต ไม่ควรออกเป็นเช็ค ท่ีจะเป็น
ควำมล ำบำกในกำรเดินทำงไปรับ

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง
เพ่ือก ำหนดไว้ในประกำศเชิญชวนต่อไป

30 นำงสำว นูรีต้ำ กะละน๊ะ 132/1 หมู่1  ต ำบลสะกอม  อ ำเถอเทพำ  จังหวัดสงขลำ ไม่เห็นด้วย ควรก ำหนดเงินคืนให้ผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีพ้นภำระผูกพัน หรือผู้แพ้กำรประมูล 
ภำยใน 7 วัน โดยโอนเงินเข้ำบัญชีผู้ขอรับใบอนุญำต ไม่ควรออกเป็นเช็ค ท่ีจะเป็น
ควำมล ำบำกในกำรเดินทำงไปรับ

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง
เพ่ือก ำหนดไว้ในประกำศเชิญชวนต่อไป

31 นำย พลภัทร ฝ่ำยบุตร สถำนีวิทยุฟ้ำใสเรดิโอ สกลนคร FM 90.00 Mhz ไม่เห็นด้วย ควรก ำหนดเงินคืนให้ผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีพ้นภำระผูกพัน หรือผู้แพ้กำรประมูล 
ภำยใน 7 วัน โดยโอนเงินเข้ำบัญชีผู้ขอรับใบอนุญำต ไม่ควรออกเป็นเช็ค ท่ีจะเป็น
ควำมล ำบำกในกำรเดินทำงไปรับ

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง
เพ่ือก ำหนดไว้ในประกำศเชิญชวนต่อไป

32 นำง เสง่ียม สังขฮวด สถำนีวิทยุทุ่งพลับพลำ ไม่เห็นด้วย ควรก ำหนดเงินคืนให้ผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีพ้นภำระผูกพัน หรือผู้แพ้กำรประมูล 
ภำยใน 7 วัน โดยโอนเงินเข้ำบัญชีผู้ขอรับใบอนุญำต ไม่ควรออกเป็นเช็ค ท่ีจะเป็น
ควำมล ำบำกในกำรเดินทำงไปรับ

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง
เพ่ือก ำหนดไว้ในประกำศเชิญชวนต่อไป

33 คุณ อ ำไพ อุทัยมำ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด อ ำไพ  เรดิโอ FM 90.75 MHz ไม่เห็นด้วย ควรก ำหนดเงินคืนให้ผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีพ้นภำระผูกพัน หรือผู้แพ้กำรประมูล 
ภำยใน 7 วัน โดยโอนเงินเข้ำบัญชีผู้ขอรับใบอนุญำต ไม่ควรออกเป็นเช็ค ท่ีจะเป็น
ควำมล ำบำกในกำรเดินทำงไปรับ

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง
เพ่ือก ำหนดไว้ในประกำศเชิญชวนต่อไป

34 นำย สมเกียรติ วีระวัฒน์โสภณ หจก.ชุมแสงเรดิโอ กรุ๊ป  (สถำนีวิทยุชุมแสงเรดิโอ  FM 103.25Mhzไม่เห็นด้วย ควรก ำหนดเงินคืนให้ผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีพ้นภำระผูกพัน หรือผู้แพ้กำรประมูล 
ภำยใน 7 วัน โดยโอนเงินเข้ำบัญชีผู้ขอรับใบอนุญำต ไม่ควรออกเป็นเช็ค ท่ีจะเป็น
ควำมล ำบำกในกำรเดินทำงไปรับ

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง
เพ่ือก ำหนดไว้ในประกำศเชิญชวนต่อไป

35 นำง วยุรี แหลมหลัก FM 101.25 Mhz  แม่โจ้เรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรก ำหนดเงินคืนให้ผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีพ้นภำระผูกพัน หรือผู้แพ้กำรประมูล 
ภำยใน 7 วัน โดยโอนเงินเข้ำบัญชีผู้ขอรับใบอนุญำต ไม่ควรออกเป็นเช็ค ท่ีจะเป็น
ควำมล ำบำกในกำรเดินทำงไปรับ

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง
เพ่ือก ำหนดไว้ในประกำศเชิญชวนต่อไป

36 นำย อรรถพล สำครินทร์ สถำนีวิทยุรัตภูมิเรดิโอ ไม่เห็นด้วย ควรก ำหนดเงินคืนให้ผู้ขอรับใบอนุญำตท่ีพ้นภำระผูกพัน หรือผู้แพ้กำรประมูล 
ภำยใน 7 วัน โดยโอนเงินเข้ำบัญชีผู้ขอรับใบอนุญำต ไม่ควรออกเป็นเช็ค ท่ีจะเป็น
ควำมล ำบำกในกำรเดินทำงไปรับ

ส ำนักงำน กสทช. จะน ำควำมเห็นไปประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในกำรก ำหนดนโยบำยและออกประกำศหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง
เพ่ือก ำหนดไว้ในประกำศเชิญชวนต่อไป

37 นำย ธวัช  ไชยวงค์ สมำคมวิชำชีพวิทยุ-โทรทัศน์ภำคประชำชนเชียงใหม่ ไม่เห็นด้วย

38 นำย ธนำธิป บุญทวี ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย
39 นำย ศักด์ิชำย โพธิระ มูลนิธิสว่ำงเบญจธรรมสมุทรสงครำม ไม่เห็นด้วย
40 นำย  สุริยะ เกตุทอง อำชีพอิสละ ไม่เห็นด้วย
41 นำง ภัสสร ภักสำปี ศกร. ไม่เห็นด้วย
42 นำย อรุณ ไทยใหม่ หจก.วิทยุทัองถ่ินไทยคนพ้ืนเมือง 101.75MHz ไม่เห็นด้วย
43 นำย ไพรัช ศัลกวิเศษ ไอ ที ซี เรคคอร์ด ไม่เห็นด้วย



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน กำรวำงหลักประกันกำรประมูล
(รำยละเอียดตำม ข้อ 10 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

44 นำย ภูเสกข์ สำริยำ หจก.มิตรเจริญเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
45 นำย สนธยำ อุปนันท์ หจก.คนไทยเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
46 นำย ไชย พงศ์พัทธ์รุจ แซดเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
47 นำย สุชำติ ยำมดี หจก.บ่ำวแหลมอินเตอร์ ไม่เห็นด้วย
48 นำย สุชำติ ปู่มณี กลุ่มคน อัลอิสลำม ไม่เห็นด้วย
49 นำย พงศกร ใจโต 93MassFM ไม่เห็นด้วย
50 นำย ธนำกร วิบูลกิจ 93 Mass FM ไม่เห็นด้วย
51 นำย พินิศจัย พรหมเทพ 93massfm ไม่เห็นด้วย
52 นำงสำว อภิญญำ แก้วมณี หจก.ดับเบ้ิล  กำย มีเดีย ไม่เห็นด้วย
53 นำงสำว นิภำรัตน์ จ่ำชัยภูมิ ถ่ินไทยงำมเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
54 นำย บุญมำ เสนีนวล คนหแกลอง ไม่เห็นด้วย
55 นำย ชินวัฒน์  มีมำ หจก.เอ็ม พี มัลติมีเดียร์แอนด์เซอร์วิส ไม่เห็นด้วย
56 นำย วัชรำ  เหิมขุนทด เรดิโอโมดิฟำย ไม่เห็นด้วย
57 นำย นำยวัชร์พิรภพ ศิริอมพรรณ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ๙๒.๒๕  ปำกช่อง สมำยเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
58 นำย วัชรำ เหิมขุนทด หจก.เรดิโอโมดิฟำย ไม่เห็นด้วย
59 นย ณัฏฐ์ธนำกรณ์  ใจน่ำน ผู้ประกอบกิจกำรวิทยุธุรกิจ ไม่เห็นด้วย
60 นำย ศุภลักษณ์ วรรณศรี - ไม่เห็นด้วย
61 นำย ประมวล  บุญศรี สถำนีวิทยุหนองฮีเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
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ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

62 นำย สำยันต์ ปวีณำภรณ์ หจก.วิจิตรศิลปปักธงชัย ไม่เห็นด้วย
63 นำย สำยันต์ ปวีณำภรณ์ หจก.ปักธงชัย888 ไม่เห็นด้วย
64 นำย อัฑฒกร โกมลสุบิน บ.บี.พี.พี.เรดิโอ จ ำกัด ไม่เห็นด้วย
65 นำย ธนำยุทธ จันทร์สะฮำง FMคนศรีวัง ไม่เห็นด้วย
66 นำง กษิมำ จันทรจิตร หจก.เมโทร หำดใหญ่ เรดิโอ ไม่เห็นด้วย
67 นำย สถิตย์ จันทรจิตร หจก.บ้ำนควนเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
68 นำย ศิริพล  สิทธิชัย ช่ำงภำพอิสระ ไม่เห็นด้วย
69 นำงสำว ก่ิงดำว บ ำรุงชำติ หจก.นครกำหลงธุรกิจโฆษณำ ไม่เห็นด้วย
70 นำย สำยันต์ ปวีณำภรณ์ หจก.วิจิตรศิลปปักธงชัย ไม่เห็นด้วย
71 นำง วยุรี แหลมหลัก FM 101.25 Mhz แม่โจ้เรดิโอ ไม่เห็นด้วย
72 นำย คมกฤช กุลบูลย์ สถำนีวิทยุไลท์เมืองเกษเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
73 นำย มโนธรรม ใจหำญ หจก.คลองท่อมเรดิโอ เรคคอร์ด ไม่เห็นด้วย
74 นำง บุญสวย ชมพูสี ไม่เห็นด้วย
75 คุณ บุญเลียง เสนำวัง ไม่เห็นด้วย
76 คุณ สมจิตร โพนสีสม ไม่เห็นด้วย
77 นำย สมภำร ก้อนดินจ่ี ไม่เห็นด้วย
78 คุณ ค ำบู่ จรำฤทธ์ิ ไม่เห็นด้วย
79 นำย ศูนย์ ศรีษะเกษ ไม่เห็นด้วย
80 นำย ประสิทธ์ิ ชูข้ำว ไม่เห็นด้วย
81 นำง บุญล้วน สอนบุญตำ ไม่เห็นด้วย
82 คุณ พิกุล ไสลจิตร ไม่เห็นด้วย
83 คุณ ดวงจันทร์ อธิจร ไม่เห็นด้วย
84 คุณ วันทอง โชติพงค์ ไม่เห็นด้วย
85 นำย ประยูร ชอบดี ไม่เห็นด้วย
86 คุณ เสกสิทธ์ิ สิบสำน ไม่เห็นด้วย
87 คุณ สัมพันธ์ โสดำ ไม่เห็นด้วย
88 คุณ วรพจน์ ไทยธำนุ ไม่เห็นด้วย
89 คุณ สมดี สังภำคิน ไม่เห็นด้วย
90 คุณ อุทิศ ช่วยบุญ ไม่เห็นด้วย
91 คุณ อมร ค ำภูมี ไม่เห็นด้วย
92 คุณ วันนี จันทร์คูณ ไม่เห็นด้วย
93 คุณ สุกำนดำ พัสคร ไม่เห็นด้วย
94 คุณ สวัสด์ิ จันทคัน ไม่เห็นด้วย
95 นำง แพงศรี สุขใส ไม่เห็นด้วย
96 คุณ อุดม พรมสุริยำ ไม่เห็นด้วย
97 คุณ ส ำลี พินธุวงค์ ไม่เห็นด้วย
98 คุณ ศศิรำ วันชูเสริฐ ไม่เห็นด้วย
99 นำง ชวนพิศ อธิจร ไม่เห็นด้วย

100 คุณ ทองไส ภูคะไล ไม่เห็นด้วย
101 คุณ ฉวีวรรณ บุญไสย ไม่เห็นด้วย
102 นำย ธรรมศำสตร์ กำรถัก ไม่เห็นด้วย
103 คุณ ใจ บุรำญสม ไม่เห็นด้วย
104 นำงสำว อ้อม ภูวงค์ษำ ไม่เห็นด้วย
105 นำงสำว จิรนันท์ จันทวงษ์ หจก.24 เรดิโอ ไม่เห็นด้วย
106 นำย พิษณุ เสำมี หจก.เมืองพรหมโฆษณำ ไม่เห็นด้วย
107 อนัญญำ เสำมี หจก.มีฤทธ์ิ มีเดช มีเดีย ไม่เห็นด้วย
108 นำย ชุติพล เสำมี หจก. น้ ำเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
109 นำงสำว อนงนำฎ บุตรดำ บริษัท ไทย คอนเซปต์ แอนด์ ดีไซน์ จ ำกัด ไม่เห็นด้วย
110 นำงสำว พัชรินทร์ พัฒนะพิสัย สถำนีวิทยุพัชรินทร์เรดิโอ FM 98.25 MHz ไม่เห็นด้วย
111 นำย ณพยง สุริยศ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ถุงเงิน มีเดียกรุ๊ป ไม่เห็นด้วย
112 นำง ณัทธมนกำญจน์ สุริยศ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด พัชรำภำ มีเดีย กรุ๊ป ไม่เห็นด้วย
113 นำย หำญชัย วรรณทวี แผ่นดินทอง เรดิโอ FM 96.0 MHz ไม่เห็นด้วย



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน กำรวำงหลักประกันกำรประมูล
(รำยละเอียดตำม ข้อ 10 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

114 นำย กิตติพนธ์ ท้ำวค ำ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด แฟมีล่ี มีเดีย กรุ๊ป ไม่เห็นด้วย
115 นำย ธีรพงษ์ นำมพล หจก. เอส.ที.เรดิโอ มีเดีย ไม่เห็นด้วย
116 นำย สดใส ธนำสิทธ์ิ สถำนีวิทยุศรีเจริญทรัพย์ ไม่เห็นด้วย
117 คุณ อรพินท์ พิมพิลำ สถำนีวิทยุศรีเจริญทรัพย์ ไม่เห็นด้วย
118 นำง ปำลิดำ พิมพิลำ สถำนีวิทยุศรีเจริญทรัพย์ ไม่เห็นด้วย
119 นำย นำฤทธ์ิ บุญรำชสุวรรณ ผู้รับฟัง ไม่เห็นด้วย
120 นำง ดวงจันทร์ วำรีศรี หจก.บ้ำนเฮำเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
121 นำย ครรชิต พ่วงพูม ผู้รับฟัง ไม่เห็นด้วย
122 คุณ ชัณญำภัสณ์ ทรงจ ำ หจก.สระแก้ว เอ.อี.ซี. ไม่เห็นด้วย
123 นำงสำว ปำละประวีร์ แก้วธีรนันท์ สถำนีวิทยุคนเมืองเขำใหญ่ FM 101.50 MHz ไม่เห็นด้วย
124 พ.ต. อ ำพันธ์ พิมพิลำ สถำนีวิทยุศรีเจริญทรัพย์ ไม่เห็นด้วย
125 คุณ ชนำพร เจริญผล สถำนีวิทยุกระจำยเสียงคนบำงบ่อ ไม่เห็นด้วย
126 นำงสำว ศรีพรรณ ด้วงฟู ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด รักดอยเต่ำ ไม่เห็นด้วย
127 นำย ศิวรำชย์ ถมอินทร์ สถำนีวิทยุคนเมืองก ำแพง ไม่เห็นด้วย
128 นำย สุพจน์ อุตรำช หจก. ไร่อ้อยเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
129 อนุชภัทร อมรกิจ หจก.มำยเวย์ เรดิโอ ไม่เห็นด้วย
130 นำงสำว ฤทัย ฤกษ์อนันต์ หจก.ต้นกล้ำ มีเดีย ไม่เห็นด้วย
131 นำย อำทิตย์ แผ่นทอง ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย
132 นำง ปริชำติ รัตนวิชัย ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย
133 นำง ทองลี รุ่งเจริญ ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย
134 นำงสำว ก่ิงดำว บ ำรุงชำติ ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย
135 นำย นิธิศ จันกันทะ หจก.คนชนบทเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
136 นำย เพชร หนำแน่น หจก.ไดมอนด์ โฟร์สตำร์ ไม่เห็นด้วย
137 นำย กิตต์ประพัฒน์ พิรุณห์ หจก.ก้องฤทธ์ิ 98.50 ไม่เห็นด้วย
138 นำย กรณ์ ก้ำนเพชร สถำนีวิทยุ ครูพิณถ่ินอีสำน ไม่เห็นด้วย
139 นำงสำว นุกูล ค่ ำคูณ ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย
140 นำง มุณี บุดดำ ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย
141 นำย ไสว มีศิลป์ ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย
142 นำย อำรมย์ ค ำใส สถำนีวิทยุ ครูพิณถ่ินอีสำน ไม่เห็นด้วย
143 นำง สนิท เมืองชม สถำนีวิทยุ F.M. 90.00 MHz ไม่เห็นด้วย
144 นำงสำว ศันสนีย์ สิงห์รอ สถำนีวิทยุ F.M. 90.00 MHz ไม่เห็นด้วย
145 นำง สุจิตรำ บุญรุ่ง หจก.สุจิตรำเจพีมีเดีย ไม่เห็นด้วย
146 นำย ธันวำ บุญรุ่ง เจพี F.M. 92.50 MHz ไม่เห็นด้วย
147 นำย พิชิต สุทธศำสตร คล่ืน 89.75 MHz แสงสวรรค์เรดิโอ ไม่เห็นด้วย
148 คุณ บัวบำล หมอป่ำ บริษัท แสนสุขวิช่ัน จ ำกัด ไม่เห็นด้วย
149 นำงสำว ศิรินญภัฐ สิทธิจักร์ ทุ่งทองเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
150 คุณ โอภำส ปัญจสุร บริษัท แสนสุขวิช่ัน จ ำกัด ไม่เห็นด้วย
151 นำงสำว ภำคินี โตหยวก บริษัท แสนสุขวิช่ัน จ ำกัด ไม่เห็นด้วย
152 นำย ชูชำติ อุทัยชิต หจก. ศิลำออนเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
153 นำย เอก นฤชำติวรพันธ์ บริษัท เจ้ำพระยำลิสซ่ิง จ ำกัด ไม่เห็นด้วย
154 นำย ประวิทย์ สุวรรณรัตน์ กสทช เห็นด้วย
155 นำย ซำอุดี จุลเสวก ห้องช่ำงคอมฯ กสทช. เห็นด้วย
156 นำย วิจิตร.นันวิไล - เห็นด้วย
157 น.ส รัตนำภรณ์ วงษ์ไกร รพ.พนมสำรคำม เห็นด้วย
158 นำง เพ็ญศรี จันทร์ภักดี กศน.ต ำบลบำงชนะ เห็นด้วย
159 นำย  เผ ชิ โชค  เสนำกำญจน์ ชุมชนชินเขต  เขตหลักส่ี เห็นด้วย
160 นำงสำว ป่ินสุดำ ปรีแม้น ป่ิน เห็นด้วย
161 นำย พรชัย เอ่ียมโสภณ สถำนีวิทยุระนองซิต้ีเรดิโอ เห็นด้วย
162 นำย วำนิต ถุงเงิน บริษัท สันติภำพมีเดีย  จ ำกัด เห็นด้วย



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน กำรประกำศรำยช่ือผู้เข้ำร่วมประมูล 
(รำยละเอียดตำม ข้อ 11  ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

1 กฤษฎำ ลิมปพัทธ์ ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย, ไมเห็นด้วยในกำรประมูลคล่ืนวิทยุในระดับท้องถ่ิน
2 นำย ธงศักด์ิ อริยะ หจก. ซีเค เรดิโอ มีเดีย ไม่เห็นด้วย กระทบต่อผู้ประกอบกำรระดับท้องถ่ิน
3 นำย ธวัช  ไชยวงค์ สมำคมวิชำชีพวิทยุ-โทรทัศน์ภำคประชำชนเชียงใหม่ ไม่เห็นด้วย
4 ธนำธิป บุญทวี ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย
5 ศักด์ิชำย โพธิระ มูลนิธิสว่ำงเบญจธรรมสมุทรสงครำม ไม่เห็นด้วย
6 นำย สุริยะ เกตุทอง อำชีพอิสละ ไม่เห็นด้วย
7 นำย อรุณ ไทยใหม่ หจก.วิทยุทัองถ่ินไทยคนพ้ืนเมือง 101.75MHz ไม่เห็นด้วย
8 ไพรัช ศัลกวิเศษ ไอ ที ซี เรคคอร์ด ไม่เห็นด้วย
9 ภูเสกข์ สำริยำ หจก.มิตรเจริญเรดิโอ ไม่เห็นด้วย

10 สนธยำ อุปนันท์ หจก.คนไทยเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
11 ไชย พงศ์พัทธ์รุจ แซดเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
12 สุชำติ ยำมดี หจก.บ่ำวแหลมอินเตอร์ ไม่เห็นด้วย
13 สุชำติ ปู่มณี กลุ่มคน อัลอิสลำม ไม่เห็นด้วย
14 พงศกร ใจโต 93MassFM ไม่เห็นด้วย
15 ธนำกร วิบูลกิจ 93 Mass FM ไม่เห็นด้วย
16 พินิศจัย พรหมเทพ 93massfm ไม่เห็นด้วย
17 อภิญญำ แก้วมณี หจก.ดับเบ้ิล  กำย มีเดีย ไม่เห็นด้วย
18 นิภำรัตน์ จ่ำชัยภูมิ ถ่ินไทยงำมเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
19 บุญมำ เสนีนวล คนหแกลอง ไม่เห็นด้วย
20 ชินวัฒน์  มีมำ หจก.เอ็ม พี มัลติมีเดียร์แอนด์เซอร์วิส ไม่เห็นด้วย
21 วัชรำ  เหิมขุนทด เรดิโอโมดิฟำย ไม่เห็นด้วย
22 นำย นำยวัชร์พิรภพ ศิริอมพรรณ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ๙๒.๒๕  ปำกช่อง สมำยเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
23 นำย วัชรำ เหิมขุนทด หจก.เรดิโอโมดิฟำย ไม่เห็นด้วย
24 นำยณัฏฐ์ธนำกรณ์  ใจน่ำน ผู้ประกอบกิจกำรวิทยุธุรกิจ ไม่เห็นด้วย
25 นำยประมวล  บุญศรี สถำนีวิทยุหนองฮีเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
26 สำยันต์ ปวีณำภรณ์ หจก.วิจิตรศิลปปักธงชัย ไม่เห็นด้วย
27 สำยันต์ ปวีณำภรณ์ หจก.ปักธงชัย888 ไม่เห็นด้วย
28 อัฑฒกร โกมลสุบิน บ.บี.พี.พี.เรดิโอ จ ำกัด ไม่เห็นด้วย
29 นำง กษิมำ จันทรจิตร หจก.เมโทร หำดใหญ่ เรดิโอ ไม่เห็นด้วย
30 นำย สถิตย์ จันทรจิตร หจก.บ้ำนควนเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
31 ศิริพล  สิทธิชัย ช่ำงภำพอิสระ ไม่เห็นด้วย
32 นำงสำว ก่ิงดำว บ ำรุงชำติ หจก.นครกำหลงธุรกิจโฆษณำ ไม่เห็นด้วย
33 นำย สำยันต์ ปวีณำภรณ์ หจก.วิจิตรศิลปปักธงชัย ไม่เห็นด้วย
34 นำง วยุรี แหลมหลัก FM 101.25 Mhz แม่โจ้เรดิโอ ไม่เห็นด้วย
35 นำย คมกฤช กุลบูลย์ สถำนีวิทยุไลท์เมืองเกษเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
36 นำย มโนธรรม ใจหำญ หจก.คลองท่อมเรดิโอ เรคคอร์ด ไม่เห็นด้วย
37 นำง บุญสวย ชมพูสี ไม่เห็นด้วย
38 คุณ บุญเลียง เสนำวัง ไม่เห็นด้วย
39 คุณ สมจิตร โพนสีสม ไม่เห็นด้วย
40 นำย สมภำร ก้อนดินจ่ี ไม่เห็นด้วย
41 คุณ ค ำบู่ จรำฤทธ์ิ ไม่เห็นด้วย
42 นำย ศูนย์ ศรีษะเกษ ไม่เห็นด้วย
43 นำย ประสิทธ์ิ ชูข้ำว ไม่เห็นด้วย
44 นำง บุญล้วน สอนบุญตำ ไม่เห็นด้วย
45 คุณ พิกุล ไสลจิตร ไม่เห็นด้วย
46 คุณ ดวงจันทร์ อธิจร ไม่เห็นด้วย
47 คุณ วันทอง โชติพงค์ ไม่เห็นด้วย
48 นำย ประยูร ชอบดี ไม่เห็นด้วย
49 คุณ เสกสิทธ์ิ สิบสำน ไม่เห็นด้วย
50 คุณ สัมพันธ์ โสดำ ไม่เห็นด้วย
51 คุณ วรพจน์ ไทยธำนุ ไม่เห็นด้วย
52 คุณ สมดี สังภำคิน ไม่เห็นด้วย

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน กำรประกำศรำยช่ือผู้เข้ำร่วมประมูล 
(รำยละเอียดตำม ข้อ 11  ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

53 คุณ อุทิศ ช่วยบุญ ไม่เห็นด้วย
54 คุณ อมร ค ำภูมี ไม่เห็นด้วย
55 คุณ วันนี จันทร์คูณ ไม่เห็นด้วย
56 คุณ สุกำนดำ พัสคร ไม่เห็นด้วย
57 คุณ สวัสด์ิ จันทคัน ไม่เห็นด้วย
58 นำง แพงศรี สุขใส ไม่เห็นด้วย
59 คุณ อุดม พรมสุริยำ ไม่เห็นด้วย
60 คุณ ส ำลี พินธุวงค์ ไม่เห็นด้วย
61 คุณ ศศิรำ วันชูเสริฐ ไม่เห็นด้วย
62 นำง ชวนพิศ อธิจร ไม่เห็นด้วย
63 คุณ ทองไส ภูคะไล ไม่เห็นด้วย
64 คุณ ฉวีวรรณ บุญไสย ไม่เห็นด้วย
65 นำย ธรรมศำสตร์ กำรถัก ไม่เห็นด้วย
66 คุณ ใจ บุรำญสม ไม่เห็นด้วย
67 นำงสำว อ้อม ภูวงค์ษำ ไม่เห็นด้วย
68 นำงสำว จิรนันท์ จันทวงษ์ หจก.24 เรดิโอ ไม่เห็นด้วย
69 นำย พิษณุ เสำมี หจก.เมืองพรหมโฆษณำ ไม่เห็นด้วย
70 อนัญญำ เสำมี หจก.มีฤทธ์ิ มีเดช มีเดีย ไม่เห็นด้วย
71 นำย ชุติพล เสำมี หจก. น้ ำเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
72 นำงสำว อนงนำฎ บุตรดำ บริษัท ไทย คอนเซปต์ แอนด์ ดีไซน์ จ ำกัด ไม่เห็นด้วย
73 นำงสำว พัชรินทร์ พัฒนะพิสัย สถำนีวิทยุพัชรินทร์เรดิโอ FM 98.25 MHz ไม่เห็นด้วย
74 นำย ณพยง สุริยศ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ถุงเงิน มีเดียกรุ๊ป ไม่เห็นด้วย
75 นำง ณัทธมนกำญจน์ สุริยศ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด พัชรำภำ มีเดีย กรุ๊ป ไม่เห็นด้วย
76 นำย หำญชัย วรรณทวี แผ่นดินทอง เรดิโอ FM 96.0 MHz ไม่เห็นด้วย
77 นำย กิตติพนธ์ ท้ำวค ำ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด แฟมีล่ี มีเดีย กรุ๊ป ไม่เห็นด้วย
78 นำย ธีรพงษ์ นำมพล หจก. เอส.ที.เรดิโอ มีเดีย ไม่เห็นด้วย
79 นำย สดใส ธนำสิทธ์ิ สถำนีวิทยุศรีเจริญทรัพย์ ไม่เห็นด้วย
80 คุณ อรพินท์ พิมพิลำ สถำนีวิทยุศรีเจริญทรัพย์ ไม่เห็นด้วย
81 นำง ปำลิดำ พิมพิลำ สถำนีวิทยุศรีเจริญทรัพย์ ไม่เห็นด้วย
82 นำย นำฤทธ์ิ บุญรำชสุวรรณ ผู้รับฟัง ไม่เห็นด้วย
83 นำง ดวงจันทร์ วำรีศรี หจก.บ้ำนเฮำเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
84 นำย ครรชิต พ่วงพูม ผู้รับฟัง ไม่เห็นด้วย
85 คุณ ชัณญำภัสณ์ ทรงจ ำ หจก.สระแก้ว เอ.อี.ซี. ไม่เห็นด้วย
86 นำงสำว ปำละประวีร์ แก้วธีรนันท์ สถำนีวิทยุคนเมืองเขำใหญ่ FM 101.50 MHz ไม่เห็นด้วย
87 พ.ต. อ ำพันธ์ พิมพิลำ สถำนีวิทยุศรีเจริญทรัพย์ ไม่เห็นด้วย
88 คุณ ชนำพร เจริญผล สถำนีวิทยุกระจำยเสียงคนบำงบ่อ ไม่เห็นด้วย
89 นำงสำว ศรีพรรณ ด้วงฟู ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด รักดอยเต่ำ ไม่เห็นด้วย
90 นำย ศิวรำชย์ ถมอินทร์ สถำนีวิทยุคนเมืองก ำแพง ไม่เห็นด้วย
91 นำย สุพจน์ อุตรำช หจก. ไร่อ้อยเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
92 อนุชภัทร อมรกิจ หจก.มำยเวย์ เรดิโอ ไม่เห็นด้วย
93 นำงสำว ฤทัย ฤกษ์อนันต์ หจก.ต้นกล้ำ มีเดีย ไม่เห็นด้วย
94 นำย อำทิตย์ แผ่นทอง ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย
95 นำง ปริชำติ รัตนวิชัย ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย
96 นำง ทองลี รุ่งเจริญ ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย
97 นำงสำว ก่ิงดำว บ ำรุงชำติ ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย
98 นำย นิธิศ จันกันทะ หจก.คนชนบทเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
99 นำย เพชร หนำแน่น หจก.ไดมอนด์ โฟร์สตำร์ ไม่เห็นด้วย

100 นำย กิตต์ประพัฒน์ พิรุณห์ หจก.ก้องฤทธ์ิ 98.50 ไม่เห็นด้วย
101 นำย กรณ์ ก้ำนเพชร สถำนีวิทยุ ครูพิณถ่ินอีสำน ไม่เห็นด้วย
102 นำงสำว นุกูล ค่ ำคูณ ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย
103 นำง มุณี บุดดำ ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย
104 นำย ไสว มีศิลป์ ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน กำรประกำศรำยช่ือผู้เข้ำร่วมประมูล 
(รำยละเอียดตำม ข้อ 11  ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

105 นำย อำรมย์ ค ำใส สถำนีวิทยุ ครูพิณถ่ินอีสำน ไม่เห็นด้วย
106 นำง สนิท เมืองชม สถำนีวิทยุ F.M. 90.00 MHz ไม่เห็นด้วย
107 นำงสำว ศันสนีย์ สิงห์รอ สถำนีวิทยุ F.M. 90.00 MHz ไม่เห็นด้วย
108 นำง สุจิตรำ บุญรุ่ง หจก.สุจิตรำเจพีมีเดีย ไม่เห็นด้วย
109 นำย ธันวำ บุญรุ่ง เจพี F.M. 92.50 MHz ไม่เห็นด้วย
110 นำย พิชิต สุทธศำสตร คล่ืน 89.75 MHz แสงสวรรค์เรดิโอ ไม่เห็นด้วย
111 คุณ บัวบำล หมอป่ำ บริษัท แสนสุขวิช่ัน จ ำกัด ไม่เห็นด้วย
112 นำงสำว ศิรินญภัฐ สิทธิจักร์ ทุ่งทองเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
113 คุณ โอภำส ปัญจสุร บริษัท แสนสุขวิช่ัน จ ำกัด ไม่เห็นด้วย
114 นำงสำว ภำคินี โตหยวก บริษัท แสนสุขวิช่ัน จ ำกัด ไม่เห็นด้วย
115 นำย ชูชำติ อุทัยชิต หจก. ศิลำออนเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
116 นำย เอก นฤชำติวรพันธ์ บริษัท เจ้ำพระยำลิสซ่ิง จ ำกัด ไม่เห็นด้วย
117 ประวิทย์ สุวรรณรัตน์ กสทช เห็นด้วย
118 นำยซำอุดี จุลเสวก ห้องช่ำงคอมฯ กสทช. เห็นด้วย
119 วิจิตร.นันวิไล - เห็นด้วย
120 น.ส รัตนำภรณ์ วงษ์ไกร รพ.พนมสำรคำม เห็นด้วย
121 นำง ภัสสร ภักสำปี ศกร. เห็นด้วย
122 นำง เพ็ญศรี จันทร์ภักดี กศน.ต ำบลบำงชนะ เห็นด้วย
123 นำย  เผ ชิ โชค  เสนำกำญจน์ ชุมชนชินเขต  เขตหลักส่ี เห็นด้วย
124 ศุภลักษณ์ วรรณศรี - เห็นด้วย
125 นำงสำว ป่ินสุดำ ปรีแม้น ป่ิน เห็นด้วย
126 นำย ธนำยุทธ จันทร์สะฮำง FMคนศรีวัง เห็นด้วย
127 พรชัย เอ่ียมโสภณ สถำนีวิทยุระนองซิต้ีเรดิโอ เห็นด้วย
128 นำย วำนิต ถุงเงิน บริษัท สันติภำพมีเดีย  จ ำกัด เห็นด้วย



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน กำรเสนอรำคำ
(รำยละเอียดตำม ข้อ 12 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

1 กฤษฎำ ลิมปพัทธ์ ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วยในกำรประมูลคล่ืนวิทยุในระดับท้องถ่ิน เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำร
อนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้
คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับ
ร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

2 นำย ธงศักด์ิ อริยะ หจก. ซีเค เรดิโอ มีเดีย ไม่เห็นด้วย ผู้ประกอบกิจกำรรำยย่อยไม่มีทุนเพียงพอ เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำร
อนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้
คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับ
ร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

3 นำย ธวัช  ไชยวงค์ สมำคมวิชำชีพวิทยุ-โทรทัศน์ภำคประชำชนเชียงใหม่ ไม่เห็นด้วย

4 ธนำธิป บุญทวี ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย
5 ศักด์ิชำย โพธิระ มูลนิธิสว่ำงเบญจธรรมสมุทรสงครำม ไม่เห็นด้วย
6 นำย สุริยะ เกตุทอง อำชีพอิสละ ไม่เห็นด้วย
7 นำย อรุณ ไทยใหม่ หจก.วิทยุทัองถ่ินไทยคนพ้ืนเมือง 101.75MHz ไม่เห็นด้วย
8 ไพรัช ศัลกวิเศษ ไอ ที ซี เรคคอร์ด ไม่เห็นด้วย
9 ภูเสกข์ สำริยำ หจก.มิตรเจริญเรดิโอ ไม่เห็นด้วย

10 สนธยำ อุปนันท์ หจก.คนไทยเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
11 ไชย พงศ์พัทธ์รุจ แซดเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
12 สุชำติ ยำมดี หจก.บ่ำวแหลมอินเตอร์ ไม่เห็นด้วย
13 สุชำติ ปู่มณี กลุ่มคน อัลอิสลำม ไม่เห็นด้วย
14 พงศกร ใจโต 93MassFM ไม่เห็นด้วย
15 ธนำกร วิบูลกิจ 93 Mass FM ไม่เห็นด้วย
16 พินิศจัย พรหมเทพ 93massfm ไม่เห็นด้วย
17 อภิญญำ  แก้วมณี หจก.ดับเบ้ิล  กำย มีเดีย ไม่เห็นด้วย
18 นิภำรัตน์ จ่ำชัยภูมิ ถ่ินไทยงำมเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
19 บุญมำ เสนีนวล คนหแกลอง ไม่เห็นด้วย
20 ชินวัฒน์  มีมำ หจก.เอ็ม พี มัลติมีเดียร์แอนด์เซอร์วิส ไม่เห็นด้วย
21 วัชรำ  เหิมขุนทด เรดิโอโมดิฟำย ไม่เห็นด้วย
22 นำย นำยวัชร์พิรภพ ศิริอมพรรณ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ๙๒.๒๕  ปำกช่อง สมำยเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
23 นำย วัชรำ เหิมขุนทด หจก.เรดิโอโมดิฟำย ไม่เห็นด้วย
24 นำยณัฏฐ์ธนำกรณ์  ใจน่ำน ผู้ประกอบกิจกำรวิทยุธุรกิจ ไม่เห็นด้วย
25 นำยประมวล  บุญศรี สถำนีวิทยุหนองฮีเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
26 สำยันต์ ปวีณำภรณ์ หจก.วิจิตรศิลปปักธงชัย ไม่เห็นด้วย
27 สำยันต์ ปวีณำภรณ์ หจก.ปักธงชัย888 ไม่เห็นด้วย
28 อัฑฒกร โกมลสุบิน บ.บี.พี.พี.เรดิโอ จ ำกัด ไม่เห็นด้วย
29 นำย ธนำยุทธ จันทร์สะฮำง FMคนศรีวัง ไม่เห็นด้วย
30 นำง กษิมำ จันทรจิตร หจก.เมโทร หำดใหญ่ เรดิโอ ไม่เห็นด้วย
31 นำย สถิตย์ จันทรจิตร หจก.บ้ำนควนเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
32 นำงสำว ก่ิงดำว บ ำรุงชำติ หจก.นครกำหลงธุรกิจโฆษณำ ไม่เห็นด้วย
33 นำย สำยันต์ ปวีณำภรณ์ หจก.วิจิตรศิลปปักธงชัย ไม่เห็นด้วย
34 นำง วยุรี แหลมหลัก FM 101.25 Mhz แม่โจ้เรดิโอ ไม่เห็นด้วย
35 นำย คมกฤช กุลบูลย์ สถำนีวิทยุไลท์เมืองเกษเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
36 นำย มโนธรรม ใจหำญ หจก.คลองท่อมเรดิโอ เรคคอร์ด ไม่เห็นด้วย
37 นำง บุญสวย ชมพูสี ไม่เห็นด้วย
38 คุณ บุญเลียง เสนำวัง ไม่เห็นด้วย
39 คุณ สมจิตร โพนสีสม ไม่เห็นด้วย
40 นำย สมภำร ก้อนดินจ่ี ไม่เห็นด้วย
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41 คุณ ค ำบู่ จรำฤทธ์ิ ไม่เห็นด้วย
42 นำย ศูนย์ ศรีษะเกษ ไม่เห็นด้วย
43 นำย ประสิทธ์ิ ชูข้ำว ไม่เห็นด้วย
44 นำง บุญล้วน สอนบุญตำ ไม่เห็นด้วย
45 คุณ พิกุล ไสลจิตร ไม่เห็นด้วย
46 คุณ ดวงจันทร์ อธิจร ไม่เห็นด้วย
47 คุณ วันทอง โชติพงค์ ไม่เห็นด้วย
48 นำย ประยูร ชอบดี ไม่เห็นด้วย
49 คุณ เสกสิทธ์ิ สิบสำน ไม่เห็นด้วย
50 คุณ สัมพันธ์ โสดำ ไม่เห็นด้วย
51 คุณ วรพจน์ ไทยธำนุ ไม่เห็นด้วย
52 คุณ สมดี สังภำคิน ไม่เห็นด้วย
53 คุณ อุทิศ ช่วยบุญ ไม่เห็นด้วย
54 คุณ อมร ค ำภูมี ไม่เห็นด้วย
55 คุณ วันนี จันทร์คูณ ไม่เห็นด้วย
56 คุณ สุกำนดำ พัสคร ไม่เห็นด้วย
57 คุณ สวัสด์ิ จันทคัน ไม่เห็นด้วย
58 นำง แพงศรี สุขใส ไม่เห็นด้วย
59 คุณ อุดม พรมสุริยำ ไม่เห็นด้วย
60 คุณ ส ำลี พินธุวงค์ ไม่เห็นด้วย
61 คุณ ศศิรำ วันชูเสริฐ ไม่เห็นด้วย
62 นำง ชวนพิศ อธิจร ไม่เห็นด้วย
63 คุณ ทองไส ภูคะไล ไม่เห็นด้วย
64 คุณ ฉวีวรรณ บุญไสย ไม่เห็นด้วย
65 นำย ธรรมศำสตร์ กำรถัก ไม่เห็นด้วย
66 คุณ ใจ บุรำญสม ไม่เห็นด้วย
67 นำงสำว อ้อม ภูวงค์ษำ ไม่เห็นด้วย
68 นำงสำว จิรนันท์ จันทวงษ์ หจก.24 เรดิโอ ไม่เห็นด้วย
69 นำย พิษณุ เสำมี หจก.เมืองพรหมโฆษณำ ไม่เห็นด้วย
70 อนัญญำ เสำมี หจก.มีฤทธ์ิ มีเดช มีเดีย ไม่เห็นด้วย
71 นำย ชุติพล เสำมี หจก. น้ ำเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
72 นำงสำว อนงนำฎ บุตรดำ บริษัท ไทย คอนเซปต์ แอนด์ ดีไซน์ จ ำกัด ไม่เห็นด้วย
73 นำงสำว พัชรินทร์ พัฒนะพิสัย สถำนีวิทยุพัชรินทร์เรดิโอ FM 98.25 MHz ไม่เห็นด้วย
74 นำย ณพยง สุริยศ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ถุงเงิน มีเดียกรุ๊ป ไม่เห็นด้วย
75 นำง ณัทธมนกำญจน์ สุริยศ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด พัชรำภำ มีเดีย กรุ๊ป ไม่เห็นด้วย
76 นำย หำญชัย วรรณทวี แผ่นดินทอง เรดิโอ FM 96.0 MHz ไม่เห็นด้วย
77 นำย กิตติพนธ์ ท้ำวค ำ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด แฟมีล่ี มีเดีย กรุ๊ป ไม่เห็นด้วย
78 นำย ธีรพงษ์ นำมพล หจก. เอส.ที.เรดิโอ มีเดีย ไม่เห็นด้วย
79 นำย สดใส ธนำสิทธ์ิ สถำนีวิทยุศรีเจริญทรัพย์ ไม่เห็นด้วย
80 คุณ อรพินท์ พิมพิลำ สถำนีวิทยุศรีเจริญทรัพย์ ไม่เห็นด้วย
81 นำง ปำลิดำ พิมพิลำ สถำนีวิทยุศรีเจริญทรัพย์ ไม่เห็นด้วย
82 นำย นำฤทธ์ิ บุญรำชสุวรรณ ผู้รับฟัง ไม่เห็นด้วย
83 นำง ดวงจันทร์ วำรีศรี หจก.บ้ำนเฮำเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
84 นำย ครรชิต พ่วงพูม ผู้รับฟัง ไม่เห็นด้วย
85 คุณ ชัณญำภัสณ์ ทรงจ ำ หจก.สระแก้ว เอ.อี.ซี. ไม่เห็นด้วย
86 นำงสำว ปำละประวีร์ แก้วธีรนันท์ สถำนีวิทยุคนเมืองเขำใหญ่ FM 101.50 MHz ไม่เห็นด้วย
87 พ.ต. อ ำพันธ์ พิมพิลำ สถำนีวิทยุศรีเจริญทรัพย์ ไม่เห็นด้วย
88 คุณ ชนำพร เจริญผล สถำนีวิทยุกระจำยเสียงคนบำงบ่อ ไม่เห็นด้วย
89 นำงสำว ศรีพรรณ ด้วงฟู ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด รักดอยเต่ำ ไม่เห็นด้วย
90 นำย ศิวรำชย์ ถมอินทร์ สถำนีวิทยุคนเมืองก ำแพง ไม่เห็นด้วย
91 นำย สุพจน์ อุตรำช หจก. ไร่อ้อยเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
92 อนุชภัทร อมรกิจ หจก.มำยเวย์ เรดิโอ ไม่เห็นด้วย
93 นำงสำว ฤทัย ฤกษ์อนันต์ หจก.ต้นกล้ำ มีเดีย ไม่เห็นด้วย
94 นำย อำทิตย์ แผ่นทอง ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย
95 นำง ปริชำติ รัตนวิชัย ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย
96 นำง ทองลี รุ่งเจริญ ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย
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97 นำงสำว ก่ิงดำว บ ำรุงชำติ ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย
98 นำย นิธิศ จันกันทะ หจก.คนชนบทเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
99 นำย เพชร หนำแน่น หจก.ไดมอนด์ โฟร์สตำร์ ไม่เห็นด้วย

100 นำย กิตต์ประพัฒน์ พิรุณห์ หจก.ก้องฤทธ์ิ 98.50 ไม่เห็นด้วย
101 นำย กรณ์ ก้ำนเพชร สถำนีวิทยุ ครูพิณถ่ินอีสำน ไม่เห็นด้วย
102 นำงสำว นุกูล ค่ ำคูณ ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย
103 นำง มุณี บุดดำ ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย
104 นำย ไสว มีศิลป์ ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย
105 นำย อำรมย์ ค ำใส สถำนีวิทยุ ครูพิณถ่ินอีสำน ไม่เห็นด้วย
106 นำง สนิท เมืองชม สถำนีวิทยุ F.M. 90.00 MHz ไม่เห็นด้วย
107 นำงสำว ศันสนีย์ สิงห์รอ สถำนีวิทยุ F.M. 90.00 MHz ไม่เห็นด้วย
108 นำง สุจิตรำ บุญรุ่ง หจก.สุจิตรำเจพีมีเดีย ไม่เห็นด้วย
109 นำย ธันวำ บุญรุ่ง เจพี F.M. 92.50 MHz ไม่เห็นด้วย
110 นำย พิชิต สุทธศำสตร คล่ืน 89.75 MHz แสงสวรรค์เรดิโอ ไม่เห็นด้วย
111 คุณ บัวบำล หมอป่ำ บริษัท แสนสุขวิช่ัน จ ำกัด ไม่เห็นด้วย
112 นำงสำว ศิรินญภัฐ สิทธิจักร์ ทุ่งทองเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
113 คุณ โอภำส ปัญจสุร บริษัท แสนสุขวิช่ัน จ ำกัด ไม่เห็นด้วย
114 นำงสำว ภำคินี โตหยวก บริษัท แสนสุขวิช่ัน จ ำกัด ไม่เห็นด้วย
115 นำย ชูชำติ อุทัยชิต หจก. ศิลำออนเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
116 นำย เอก นฤชำติวรพันธ์ บริษัท เจ้ำพระยำลิสซ่ิง จ ำกัด ไม่เห็นด้วย
117 พรชัย เอ่ียมโสภณ สถำนีวิทยุระนองซิต้ีเรดิโอ เห็นด้วย
118 ศิริพล  สิทธิชัย ช่ำงภำพอิสระ เห็นด้วย
119 ประวิทย์ สุวรรณรัตน์ กสทช เห็นด้วย
120 นำยซำอุดี จุลเสวก ห้องช่ำงคอมฯ กสทช. เห็นด้วย
121 วิจิตร.นันวิไล - เห็นด้วย
122 น.ส รัตนำภรณ์ วงษ์ไกร รพ.พนมสำรคำม เห็นด้วย
123 นำง ภัสสร ภักสำปี ศกร. เห็นด้วย
124 นำง เพ็ญศรี จันทร์ภักดี กศน.ต ำบลบำงชนะ เห็นด้วย
125 นำย เผชิ โชค  เสนำ กำญจน์  ชุมชนชินเขต  เขตหลักส่ี เห็นด้วย
126 ศุภลักษณ์ วรรณศรี - เห็นด้วย
127 นำงสำว ป่ินสุดำ ปรีแม้น ป่ิน เห็นด้วย
128 นำย วำนิต ถุงเงิน บริษัท สันติภำพมีเดีย  จ ำกัด เห็นด้วย
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1 กฤษฎำ ลิมปพัทธ์ ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วยในกำรประมูลคล่ืนวิทยุในระดับท้องถ่ิน เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืน
ควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำร
ประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และ
ระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วม
ประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

2 นำย ธงศักด์ิ อริยะ หจก. ซีเค เรดิโอ มีเดีย ไม่เห็นด้วย กระทบกับผู้ประกอบกำรรำยย่อย เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืน
ควำมถ่ี กสทช. อำจก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำร
ประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และ
ระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วม
ประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

3 นำย ธวัช  ไชยวงค์ สมำคมวิชำชีพวิทยุ-โทรทัศน์ภำคประชำชนเชียงใหม่ ไม่เห็นด้วย

4 ธนำธิป บุญทวี ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย
5 นำย อรุณ ไทยใหม่ หจก.วิทยุทัองถ่ินไทยคนพ้ืนเมือง 101.75MHz ไม่เห็นด้วย
6 ศักด์ิชำย โพธิระ มูลนิธิสว่ำงเบญจธรรมสมุทรสงครำม ไม่เห็นด้วย
7 นำย สุริยะ เกตุทอง อำชีพอิสละ ไม่เห็นด้วย
8 ไพรัช ศัลกวิเศษ ไอ ที ซี เรคคอร์ด ไม่เห็นด้วย
9 ภูเสกข์ สำริยำ หจก.มิตรเจริญเรดิโอ ไม่เห็นด้วย

10 สนธยำ อุปนันท์ หจก.คนไทยเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
11 ไชย พงศ์พัทธ์รุจ แซดเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
12 สุชำติ ยำมดี หจก.บ่ำวแหลมอินเตอร์ ไม่เห็นด้วย
13 สุชำติ ปู่มณี กลุ่มคน อัลอิสลำม ไม่เห็นด้วย
14 พงศกร ใจโต 93MassFM ไม่เห็นด้วย
15 ธนำกร วิบูลกิจ 93 Mass FM ไม่เห็นด้วย
16 พินิศจัย พรหมเทพ 93massfm ไม่เห็นด้วย
17 อภิญญำ  แก้วมณี หจก.ดับเบ้ิล  กำย  มีเดีย ไม่เห็นด้วย
18 นิภำรัตน์ จ่ำชัยภูมิ ถ่ินไทยงำมเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
19 บุญมำ เสนีนวล คนหแกลอง ไม่เห็นด้วย
20 ชินวัฒน์  มีมำ หจก.เอ็ม พี มัลติมีเดียร์แอนด์เซอร์วิส ไม่เห็นด้วย
21 วัชรำ  เหิมขุนทด เรดิโอโมดิฟำย ไม่เห็นด้วย
22 นำย นำยวัชร์พิรภพ ศิริอมพรรณ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ๙๒.๒๕  ปำกช่อง สมำยเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
23 นำย วัชรำ เหิมขุนทด หจก.เรดิโอโมดิฟำย ไม่เห็นด้วย
24 นำยณัฏฐ์ธนำกรณ์  ใจน่ำน ผู้ประกอบกิจกำรวิทยุธุรกิจ ไม่เห็นด้วย
25 ศุภลักษณ์ วรรณศรี - ไม่เห็นด้วย
26 นำยประมวล  บุญศรี สถำนีวิทยุหนองฮีเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
27 สำยันต์ ปวีณำภรณ์ หจก.วิจิตรศิลปปักธงชัย

หจก.ปักธงชัย888
ไม่เห็นด้วย

28 อัฑฒกร โกมลสุบิน บ.บี.พี.พี.เรดิโอ จ ำกัด ไม่เห็นด้วย
29 นำง กษิมำ จันทรจิตร หจก.เมโทร หำดใหญ่ เรดิโอ ไม่เห็นด้วย
30 นำย สถิตย์ จันทรจิตร หจก.บ้ำนควนเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
31 นำงสำว ก่ิงดำว บ ำรุงชำติ หจก.นครกำหลงธุรกิจโฆษณำ ไม่เห็นด้วย
32 นำย สำยันต์ ปวีณำภรณ์ หจก.วิจิตรศิลปปักธงชัย ไม่เห็นด้วย
33 นำง วยุรี แหลมหลัก FM 101.25 Mhz แม่โจ้เรดิโอ ไม่เห็นด้วย
34 นำย คมกฤช กุลบูลย์ สถำนีวิทยุไลท์เมืองเกษเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
35 นำย มโนธรรม ใจหำญ หจก.คลองท่อมเรดิโอ เรคคอร์ด ไม่เห็นด้วย
36 นำง บุญสวย ชมพูสี ไม่เห็นด้วย
37 คุณ บุญเลียง เสนำวัง ไม่เห็นด้วย
38 คุณ สมจิตร โพนสีสม ไม่เห็นด้วย
39 นำย สมภำร ก้อนดินจ่ี ไม่เห็นด้วย
40 คุณ ค ำบู่ จรำฤทธ์ิ ไม่เห็นด้วย
41 นำย ศูนย์ ศรีษะเกษ ไม่เห็นด้วย
42 นำย ประสิทธ์ิ ชูข้ำว ไม่เห็นด้วย
43 นำง บุญล้วน สอนบุญตำ ไม่เห็นด้วย
44 คุณ พิกุล ไสลจิตร ไม่เห็นด้วย
45 คุณ ดวงจันทร์ อธิจร ไม่เห็นด้วย

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...
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สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

46 คุณ วันทอง โชติพงค์ ไม่เห็นด้วย
47 นำย ประยูร ชอบดี ไม่เห็นด้วย
48 คุณ เสกสิทธ์ิ สิบสำน ไม่เห็นด้วย
49 คุณ สัมพันธ์ โสดำ ไม่เห็นด้วย
50 คุณ วรพจน์ ไทยธำนุ ไม่เห็นด้วย
51 คุณ สมดี สังภำคิน ไม่เห็นด้วย
52 คุณ อุทิศ ช่วยบุญ ไม่เห็นด้วย
53 คุณ อมร ค ำภูมี ไม่เห็นด้วย
54 คุณ วันนี จันทร์คูณ ไม่เห็นด้วย
55 คุณ สุกำนดำ พัสคร ไม่เห็นด้วย
56 คุณ สวัสด์ิ จันทคัน ไม่เห็นด้วย
57 นำง แพงศรี สุขใส ไม่เห็นด้วย
58 คุณ อุดม พรมสุริยำ ไม่เห็นด้วย
59 คุณ ส ำลี พินธุวงค์ ไม่เห็นด้วย
60 คุณ ศศิรำ วันชูเสริฐ ไม่เห็นด้วย
61 นำง ชวนพิศ อธิจร ไม่เห็นด้วย
62 คุณ ทองไส ภูคะไล ไม่เห็นด้วย
63 คุณ ฉวีวรรณ บุญไสย ไม่เห็นด้วย
64 นำย ธรรมศำสตร์ กำรถัก ไม่เห็นด้วย
65 คุณ ใจ บุรำญสม ไม่เห็นด้วย
66 นำงสำว อ้อม ภูวงค์ษำ ไม่เห็นด้วย
67 นำงสำว จิรนันท์ จันทวงษ์ หจก.24 เรดิโอ ไม่เห็นด้วย
68 นำย พิษณุ เสำมี หจก.เมืองพรหมโฆษณำ ไม่เห็นด้วย
69 อนัญญำ เสำมี หจก.มีฤทธ์ิ มีเดช มีเดีย ไม่เห็นด้วย
70 นำย ชุติพล เสำมี หจก. น้ ำเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
71 นำงสำว อนงนำฎ บุตรดำ บริษัท ไทย คอนเซปต์ แอนด์ ดีไซน์ จ ำกัด ไม่เห็นด้วย
72 นำงสำว พัชรินทร์ พัฒนะพิสัย สถำนีวิทยุพัชรินทร์เรดิโอ FM 98.25 MHz ไม่เห็นด้วย
73 นำย ณพยง สุริยศ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ถุงเงิน มีเดียกรุ๊ป ไม่เห็นด้วย
74 นำง ณัทธมนกำญจน์ สุริยศ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด พัชรำภำ มีเดีย กรุ๊ป ไม่เห็นด้วย
75 นำย หำญชัย วรรณทวี แผ่นดินทอง เรดิโอ FM 96.0 MHz ไม่เห็นด้วย
76 นำย กิตติพนธ์ ท้ำวค ำ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด แฟมีล่ี มีเดีย กรุ๊ป ไม่เห็นด้วย
77 นำย ธีรพงษ์ นำมพล หจก. เอส.ที.เรดิโอ มีเดีย ไม่เห็นด้วย
78 นำย สดใส ธนำสิทธ์ิ สถำนีวิทยุศรีเจริญทรัพย์ ไม่เห็นด้วย
79 คุณ อรพินท์ พิมพิลำ สถำนีวิทยุศรีเจริญทรัพย์ ไม่เห็นด้วย
80 นำง ปำลิดำ พิมพิลำ สถำนีวิทยุศรีเจริญทรัพย์ ไม่เห็นด้วย
81 นำย นำฤทธ์ิ บุญรำชสุวรรณ ผู้รับฟัง ไม่เห็นด้วย
82 นำง ดวงจันทร์ วำรีศรี หจก.บ้ำนเฮำเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
83 นำย ครรชิต พ่วงพูม ผู้รับฟัง ไม่เห็นด้วย
84 คุณ ชัณญำภัสณ์ ทรงจ ำ หจก.สระแก้ว เอ.อี.ซี. ไม่เห็นด้วย
85 นำงสำว ปำละประวีร์ แก้วธีรนันท์ สถำนีวิทยุคนเมืองเขำใหญ่ FM 101.50 MHz ไม่เห็นด้วย
86 พ.ต. อ ำพันธ์ พิมพิลำ สถำนีวิทยุศรีเจริญทรัพย์ ไม่เห็นด้วย
87 คุณ ชนำพร เจริญผล สถำนีวิทยุกระจำยเสียงคนบำงบ่อ ไม่เห็นด้วย
88 นำงสำว ศรีพรรณ ด้วงฟู ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด รักดอยเต่ำ ไม่เห็นด้วย
89 นำย ศิวรำชย์ ถมอินทร์ สถำนีวิทยุคนเมืองก ำแพง ไม่เห็นด้วย
90 นำย สุพจน์ อุตรำช หจก. ไร่อ้อยเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
91 อนุชภัทร อมรกิจ หจก.มำยเวย์ เรดิโอ ไม่เห็นด้วย
92 นำงสำว ฤทัย ฤกษ์อนันต์ หจก.ต้นกล้ำ มีเดีย ไม่เห็นด้วย
93 นำย อำทิตย์ แผ่นทอง ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย
94 นำง ปริชำติ รัตนวิชัย ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย
95 นำง ทองลี รุ่งเจริญ ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย
96 นำงสำว ก่ิงดำว บ ำรุงชำติ ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย
97 นำย นิธิศ จันกันทะ หจก.คนชนบทเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
98 นำย เพชร หนำแน่น หจก.ไดมอนด์ โฟร์สตำร์ ไม่เห็นด้วย
99 นำย กิตต์ประพัฒน์ พิรุณห์ หจก.ก้องฤทธ์ิ 98.50 ไม่เห็นด้วย

100 นำย กรณ์ ก้ำนเพชร สถำนีวิทยุ ครูพิณถ่ินอีสำน ไม่เห็นด้วย
101 นำงสำว นุกูล ค่ ำคูณ ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย
102 นำง มุณี บุดดำ ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย
103 นำย ไสว มีศิลป์ ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย
104 นำย อำรมย์ ค ำใส สถำนีวิทยุ ครูพิณถ่ินอีสำน ไม่เห็นด้วย
105 นำง สนิท เมืองชม สถำนีวิทยุ F.M. 90.00 MHz ไม่เห็นด้วย
106 นำงสำว ศันสนีย์ สิงห์รอ สถำนีวิทยุ F.M. 90.00 MHz ไม่เห็นด้วย
107 นำง สุจิตรำ บุญรุ่ง หจก.สุจิตรำเจพีมีเดีย ไม่เห็นด้วย
108 นำย ธันวำ บุญรุ่ง เจพี F.M. 92.50 MHz ไม่เห็นด้วย



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน วิธีกำรและเง่ือนไขกำรประมูล
(รำยละเอียดตำม ข้อ 13 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

109 นำย พิชิต สุทธศำสตร คล่ืน 89.75 MHz แสงสวรรค์เรดิโอ ไม่เห็นด้วย
110 คุณ บัวบำล หมอป่ำ บริษัท แสนสุขวิช่ัน จ ำกัด ไม่เห็นด้วย
111 นำงสำว ศิรินญภัฐ สิทธิจักร์ ทุ่งทองเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
112 คุณ โอภำส ปัญจสุร บริษัท แสนสุขวิช่ัน จ ำกัด ไม่เห็นด้วย
113 นำงสำว ภำคินี โตหยวก บริษัท แสนสุขวิช่ัน จ ำกัด ไม่เห็นด้วย
114 นำย ชูชำติ อุทัยชิต หจก. ศิลำออนเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
115 นำย เอก นฤชำติวรพันธ์ บริษัท เจ้ำพระยำลิสซ่ิง จ ำกัด ไม่เห็นด้วย



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน กรณีท่ีจ ำเป็นเพ่ือคุ้มครองประโยชน์สำธำรณะ
(รำยละเอียดตำม ข้อ 14 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

1 กฤษฎำ ลิมปพัทธ์ ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วยในกำรประมูลคล่ืนวิทยุในระดับท้องถ่ิน เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจ
ก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร 
และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และ
ต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

2 นำย ธงศักด์ิ อริยะ หจก. ซีเค เรดิโอ มีเดีย ไม่เห็นด้วย เม่ือมีผู้ชนะกำรประมูลก็จะต้องมุ่งเน้นหำรำยได้ ข่ำวสำรท้องถ่ินท่ีเป็นประโยชน์จะถูกตัดออกไป เห็นควรยืนยันตำมร่ำงเดิม เน่ืองจำกตำมมำตรำ 41 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนควำมถ่ีและก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก ำหนดว่ำในกำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ี กสทช. อำจ
ก ำหนดให้มีกำรอนุญำตในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกกำรอนุญำตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภำยใต้บังคับมำตรำ 42 แห่งพระรำชบัญญัติฉบับเดียวกัน กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีให้ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร 
และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกำศก ำหนด ท้ังน้ี กำรอนุญำตให้ใช้คล่ืนควำมถ่ีเพ่ือประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชำชนในระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง กำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม และ
ต้องด ำเนินกำรในลักษณะท่ีมีกำรกระจำยกำรใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ประกอบกับร่ำงประกำศฉบับน้ีได้มีหลักกำรค ำนวณรำคำท่ีค ำนึงถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำร่วมประมูลท้ังรำยใหญ่และรำยย่อยแล้ว

3 นำง เพ็ญศรี จันทร์ภักดี กศน.ต ำบลบำงชนะ เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย
4 นำงสำว ป่ินสุดำ ปรีแม้น ป่ิน เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย
5 นำย สุริยะ เกตุทอง อำชีพอิสระ ไม่เห็นด้วย
6 นำย อรุณ ไทยใหม่ หจก.วิทยุทัองถ่ินไทยคนพ้ืนเมือง 101.75MHz ไม่เห็นด้วย
7 ไพรัช ศัลกวิเศษ ไอ ที ซี เรคคอร์ด ไม่เห็นด้วย
8 สนธยำ อุปนันท์ หจก.คนไทยเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
9 ไชย พงศ์พัทธ์รุจ แซดเรดิโอ ไม่เห็นด้วย

10 สุชำติ ยำมดี หจก.บ่ำวแหลมอินเตอร์ ไม่เห็นด้วย
11 สุชำติ ปู่มณี กลุ่มคน อัลอิสลำม ไม่เห็นด้วย
12 พงศกร ใจโต 93MassFM ไม่เห็นด้วย
13 ธนำกร วิบูลกิจ 93 Mass FM ไม่เห็นด้วย
14 พินิศจัย พรหมเทพ 93massfm ไม่เห็นด้วย
15 อภิญญำ แก้วมณี หจก.ดับเบ้ิล  กำย มีเดีย ไม่เห็นด้วย
16 นิภำรัตน์ จ่ำชัยภูมิ ถ่ินไทยงำมเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
17 บุญมำ เสนีนวล คนหแกลอง ไม่เห็นด้วย
18 ชินวัฒน์  มีมำ หจก.เอ็ม พี มัลติมีเดียร์แอนด์เซอร์วิส ไม่เห็นด้วย
19 วัชรำ  เหิมขุนทด เรดิโอโมดิฟำย ไม่เห็นด้วย
20 นำย นำยวัชร์พิรภพ ศิริอมพรรณ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ๙๒.๒๕  ปำกช่อง สมำยเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
21 นำย วัชรำ เหิมขุนทด หจก.เรดิโอโมดิฟำย ไม่เห็นด้วย
22 นำยณัฏฐ์ธนำกรณ์  ใจน่ำน ผู้ประกอบกิจกำรวิทยุธุรกิจ ไม่เห็นด้วย
23 ศุภลักษณ์ วรรณศรี - ไม่เห็นด้วย
24 นำยประมวล  บุญศรี สถำนีวิทยุหนองฮีเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
25 สำยันต์ ปวีณำภรณ์ หจก.วิจิตรศิลปปักธงชัย ไม่เห็นด้วย
26 สำยันต์ ปวีณำภรณ์ หจก.ปักธงชัย888 ไม่เห็นด้วย
27 อัฑฒกร โกมลสุบิน บ.บี.พี.พี.เรดิโอ จ ำกัด ไม่เห็นด้วย
28 นำง กษิมำ จันทรจิตร หจก.เมโทร หำดใหญ่ เรดิโอ ไม่เห็นด้วย
29 นำย สถิตย์ จันทรจิตร หจก.บ้ำนควนเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
30 ศิริพล  สิทธิชัย ช่ำงภำพอิสระ ไม่เห็นด้วย
31 นำงสำว ก่ิงดำว บ ำรุงชำติ หจก.นครกำหลงธุรกิจโฆษณำ ไม่เห็นด้วย
32 นำย สำยันต์ ปวีณำภรณ์ หจก.วิจิตรศิลปปักธงชัย ไม่เห็นด้วย
33 นำย จีระพันธ์ ริยะบุตร หจก.คนเมืองโย้ว ไม่เห็นด้วย
34 นำง วยุรี แหลมหลัก FM 101.25 Mhz แม่โจ้เรดิโอ ไม่เห็นด้วย
35 นำย คมกฤช กุลบูลย์ สถำนีวิทยุไลท์เมืองเกษเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
36 นำงสำว ก่ิงดำว บ ำรุงชำติ หจก.นครกำหลงธุรกิจโฆษณำ ไม่เห็นด้วย
37 นำย สำยันต์ ปวีณำภรณ์ หจก.วิจิตรศิลปปักธงชัย ไม่เห็นด้วย
38 นำง วยุรี แหลมหลัก FM 101.25 Mhz แม่โจ้เรดิโอ ไม่เห็นด้วย
39 นำย คมกฤช กุลบูลย์ สถำนีวิทยุไลท์เมืองเกษเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
40 นำย มโนธรรม ใจหำญ หจก.คลองท่อมเรดิโอ เรคคอร์ด ไม่เห็นด้วย
41 นำง บุญสวย ชมพูสี ไม่เห็นด้วย
42 คุณ บุญเลียง เสนำวัง ไม่เห็นด้วย
43 คุณ สมจิตร โพนสีสม ไม่เห็นด้วย
44 นำย สมภำร ก้อนดินจ่ี ไม่เห็นด้วย
45 คุณ ค ำบู่ จรำฤทธ์ิ ไม่เห็นด้วย
46 นำย ศูนย์ ศรีษะเกษ ไม่เห็นด้วย
47 นำย ประสิทธ์ิ ชูข้ำว ไม่เห็นด้วย
48 นำง บุญล้วน สอนบุญตำ ไม่เห็นด้วย
49 คุณ พิกุล ไสลจิตร ไม่เห็นด้วย
50 คุณ ดวงจันทร์ อธิจร ไม่เห็นด้วย
51 คุณ วันทอง โชติพงค์ ไม่เห็นด้วย
52 นำย ประยูร ชอบดี ไม่เห็นด้วย
53 คุณ เสกสิทธ์ิ สิบสำน ไม่เห็นด้วย
54 คุณ สัมพันธ์ โสดำ ไม่เห็นด้วย
55 คุณ วรพจน์ ไทยธำนุ ไม่เห็นด้วย
56 คุณ สมดี สังภำคิน ไม่เห็นด้วย
57 คุณ อุทิศ ช่วยบุญ ไม่เห็นด้วย

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน กรณีท่ีจ ำเป็นเพ่ือคุ้มครองประโยชน์สำธำรณะ
(รำยละเอียดตำม ข้อ 14 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

58 คุณ อมร ค ำภูมี ไม่เห็นด้วย
59 คุณ วันนี จันทร์คูณ ไม่เห็นด้วย
60 คุณ สุกำนดำ พัสคร ไม่เห็นด้วย
61 คุณ สวัสด์ิ จันทคัน ไม่เห็นด้วย
62 นำง แพงศรี สุขใส ไม่เห็นด้วย
63 คุณ อุดม พรมสุริยำ ไม่เห็นด้วย
64 คุณ ส ำลี พินธุวงค์ ไม่เห็นด้วย
65 คุณ ศศิรำ วันชูเสริฐ ไม่เห็นด้วย
66 นำง ชวนพิศ อธิจร ไม่เห็นด้วย
67 คุณ ทองไส ภูคะไล ไม่เห็นด้วย
68 คุณ ฉวีวรรณ บุญไสย ไม่เห็นด้วย
69 นำย ธรรมศำสตร์ กำรถัก ไม่เห็นด้วย
70 คุณ ใจ บุรำญสม ไม่เห็นด้วย
71 นำงสำว อ้อม ภูวงค์ษำ ไม่เห็นด้วย
72 นำงสำว จิรนันท์ จันทวงษ์ หจก.24 เรดิโอ ไม่เห็นด้วย
73 นำย พิษณุ เสำมี หจก.เมืองพรหมโฆษณำ ไม่เห็นด้วย
74 อนัญญำ เสำมี หจก.มีฤทธ์ิ มีเดช มีเดีย ไม่เห็นด้วย
75 นำย ชุติพล เสำมี หจก. น้ ำเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
76 นำงสำว อนงนำฎ บุตรดำ บริษัท ไทย คอนเซปต์ แอนด์ ดีไซน์ จ ำกัด ไม่เห็นด้วย
77 นำงสำว พัชรินทร์ พัฒนะพิสัย สถำนีวิทยุพัชรินทร์เรดิโอ FM 98.25 MHz ไม่เห็นด้วย
78 นำย ณพยง สุริยศ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ถุงเงิน มีเดียกรุ๊ป ไม่เห็นด้วย
79 นำง ณัทธมนกำญจน์ สุริยศ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด พัชรำภำ มีเดีย กรุ๊ป ไม่เห็นด้วย
80 นำย หำญชัย วรรณทวี แผ่นดินทอง เรดิโอ FM 96.0 MHz ไม่เห็นด้วย
81 นำย กิตติพนธ์ ท้ำวค ำ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด แฟมีล่ี มีเดีย กรุ๊ป ไม่เห็นด้วย
82 นำย ธีรพงษ์ นำมพล หจก. เอส.ที.เรดิโอ มีเดีย ไม่เห็นด้วย
83 นำย สดใส ธนำสิทธ์ิ สถำนีวิทยุศรีเจริญทรัพย์ ไม่เห็นด้วย
84 คุณ อรพินท์ พิมพิลำ สถำนีวิทยุศรีเจริญทรัพย์ ไม่เห็นด้วย
85 นำง ปำลิดำ พิมพิลำ สถำนีวิทยุศรีเจริญทรัพย์ ไม่เห็นด้วย
86 นำย นำฤทธ์ิ บุญรำชสุวรรณ ผู้รับฟัง ไม่เห็นด้วย
87 นำง ดวงจันทร์ วำรีศรี หจก.บ้ำนเฮำเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
88 นำย ครรชิต พ่วงพูม ผู้รับฟัง ไม่เห็นด้วย
89 คุณ ชัณญำภัสณ์ ทรงจ ำ หจก.สระแก้ว เอ.อี.ซี. ไม่เห็นด้วย
90 นำงสำว ปำละประวีร์ แก้วธีรนันท์ สถำนีวิทยุคนเมืองเขำใหญ่ FM 101.50 MHz ไม่เห็นด้วย
91 พ.ต. อ ำพันธ์ พิมพิลำ สถำนีวิทยุศรีเจริญทรัพย์ ไม่เห็นด้วย
92 คุณ ชนำพร เจริญผล สถำนีวิทยุกระจำยเสียงคนบำงบ่อ ไม่เห็นด้วย
93 นำงสำว ศรีพรรณ ด้วงฟู ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด รักดอยเต่ำ ไม่เห็นด้วย
94 นำย ศิวรำชย์ ถมอินทร์ สถำนีวิทยุคนเมืองก ำแพง ไม่เห็นด้วย
95 นำย สุพจน์ อุตรำช หจก. ไร่อ้อยเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
96 อนุชภัทร อมรกิจ หจก.มำยเวย์ เรดิโอ ไม่เห็นด้วย
97 นำงสำว ฤทัย ฤกษ์อนันต์ หจก.ต้นกล้ำ มีเดีย ไม่เห็นด้วย
98 นำย อำทิตย์ แผ่นทอง ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย
99 นำง ปริชำติ รัตนวิชัย ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย

100 นำง ทองลี รุ่งเจริญ ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย
101 นำงสำว ก่ิงดำว บ ำรุงชำติ ประชำชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย
102 นำย นิธิศ จันกันทะ หจก.คนชนบทเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
103 นำย เพชร หนำแน่น หจก.ไดมอนด์ โฟร์สตำร์ ไม่เห็นด้วย
104 นำย กิตต์ประพัฒน์ พิรุณห์ หจก.ก้องฤทธ์ิ 98.50 ไม่เห็นด้วย
105 นำย กรณ์ ก้ำนเพชร สถำนีวิทยุ ครูพิณถ่ินอีสำน ไม่เห็นด้วย
106 นำงสำว นุกูล ค่ ำคูณ ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย
107 นำง มุณี บุดดำ ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย
108 นำย ไสว มีศิลป์ ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย
109 นำย อำรมย์ ค ำใส สถำนีวิทยุ ครูพิณถ่ินอีสำน ไม่เห็นด้วย
110 นำง สนิท เมืองชม สถำนีวิทยุ F.M. 90.00 MHz ไม่เห็นด้วย
111 นำงสำว ศันสนีย์ สิงห์รอ สถำนีวิทยุ F.M. 90.00 MHz ไม่เห็นด้วย
112 นำง สุจิตรำ บุญรุ่ง หจก.สุจิตรำเจพีมีเดีย ไม่เห็นด้วย
113 นำย ธันวำ บุญรุ่ง เจพี F.M. 92.50 MHz ไม่เห็นด้วย
114 นำย พิชิต สุทธศำสตร คล่ืน 89.75 MHz แสงสวรรค์เรดิโอ ไม่เห็นด้วย
115 คุณ บัวบำล หมอป่ำ บริษัท แสนสุขวิช่ัน จ ำกัด ไม่เห็นด้วย
116 นำงสำว ศิรินญภัฐ สิทธิจักร์ ทุ่งทองเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
117 คุณ โอภำส ปัญจสุร บริษัท แสนสุขวิช่ัน จ ำกัด ไม่เห็นด้วย
118 นำงสำว ภำคินี โตหยวก บริษัท แสนสุขวิช่ัน จ ำกัด ไม่เห็นด้วย
119 นำย ชูชำติ อุทัยชิต หจก. ศิลำออนเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
120 นำย เอก นฤชำติวรพันธ์ บริษัท เจ้ำพระยำลิสซ่ิง จ ำกัด ไม่เห็นด้วย
121 ศักด์ิชำย โพธิระ มูลนิธิสว่ำงเบญจธรรมสมุทรสงครำม เห็นด้วย
122 ประวิทย์ สุวรรณรัตน์ กสทช เห็นด้วย
123 นำยซำอุดี จุลเสวก ห้องช่ำงคอมฯ กสทช. เห็นด้วย
124 วิจิตร.นันวิไล - เห็นด้วย
125 น.ส รัตนำภรณ์ วงษ์ไกร รพ.พนมสำรคำม เห็นด้วย
126 นำง ภัสสร ภักสำปี ศกร. เห็นด้วย
127 นำย เผ ชิ โชค  เสนำกำญจน์ ชุมชนชินเขต เขตหลักส่ี เห็นด้วย
128 ภูเสกข์ สำริยำ หจก.มิตรเจริญเรดิโอ เห็นด้วย
129 นำย ธนำยุทธ จันทร์สะฮำง FMคนศรีวัง เห็นด้วย
130 พรชัย เอ่ียมโสภณ สถำนีวิทยุระนองซิต้ีเรดิโอ เห็นด้วย
131 นำย วำนิต ถุงเงิน บริษัท สันติภำพมีเดีย จ ำกัด เห็นด้วย



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน กรณีท่ีจ ำเป็นเพ่ือคุ้มครองประโยชน์สำธำรณะ
(รำยละเอียดตำม ข้อ 14 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

132 คุณ สำวินีย์ มณีทอง หจก.จี เอส พี แอดเวอทิสเม้นท์ เห็นด้วย
133 คุณ ณัชชำ ติยะวรบุญ บจก.เอทเชทเทอร่ำ (อีทีซี) อินเตอร์เนช่ันแนล เห็นด้วย
134 นำย วำนิต ถุงเงิน บริษัท สันติภำพมีเดีย  จ ำกัด เห็นด้วย



ล ำดับค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน กรณีมีผู้เข้ำร่วมกำรประมูลรำยเดียว
(รำยละเอียดตำม ข้อ 15 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

1 กฤษฎา ลิมปพัทธ์ ประชาชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วยในการประมูลคล่ืนวิทยุในระดับท้องถ่ิน เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอ
นุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชา
ชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

2 นาย ธงศักด์ิ อริยะ หจก. ซีเค เรดิโอ มีเดีย ไม่เห็นด้วย เม่ือมีผู้ชนะการประมูลก็จะต้องมุ่งเน้นหารายได้ ข่าวสารท้องถ่ินท่ีเป็นประโยชน์จะถูกตัดออกไป เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอ
นุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช . ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชา
ชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

3 นาย กิตติพงษ์ สมควร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.เอ.เทเลคอม แอนด์ 
บรอดคาสท์

ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ากับหรือน้อยกว่าจ านวนความถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกการประมูลและจัดสรรคล่ืนความถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ความถ่ี เน่ืองจากมีความพอเพียงต่อการใช้งานท้ังน้ีเป็นไปตาม พรบ .องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มาตรา 42 (1) เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจาก (ร่าง) ประกาศ กสทช. เร่ือง คล่ืนความถ่ีท่ีอนุญาตให้ใช้โดยวิธีการอ่ืนนอกเหนือจากการประมูล ออกตาม ม. 42 แห่ง พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีฯ ท่ีก าหนดว่า 
"คล่ืนความถ่ีท่ีมีเพียงพอต่อการใช้งาน" คือ คล่ืนความถ่ีท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนใช้งานเป็นการท่ัวไป หรือให้ผู้รับใบอนุญาตน าไปประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยไม่จ ากัดจ านวนใบอนุญาต แต่ไม่รวมถึง คล่ืนความถ่ี เพ่ือใช้งานในกิจการทางธุรกิจ

4 นางสาวกาญจนาภรณ์ ศรีไสย นักจัดรายการวิทยุ  สถานีวิทยุท้องถ่ินไทย วิถีไทย FM 95.50 MHz  จังหวัดยะลาไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ากับหรือน้อยกว่าจ านวนความถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกการประมูลและจัดสรรคล่ืนความถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ความถ่ี เน่ืองจากมีความพอเพียงต่อการใช้งานท้ังน้ีเป็นไปตาม พรบ .องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มาตรา 42 (1) เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจาก (ร่าง) ประกาศ กสทช. เร่ือง คล่ืนความถ่ีท่ีอนุญาตให้ใช้โดยวิธีการอ่ืนนอกเหนือจากการประมูล ออกตาม ม. 42 แห่ง พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีฯ ท่ีก าหนดว่า 
"คล่ืนความถ่ีท่ีมีเพียงพอต่อการใช้งาน" คือ คล่ืนความถ่ีท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนใช้งานเป็นการท่ัวไป หรือให้ผู้รับใบอนุญาตน าไปประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยไม่จ ากัดจ านวนใบอนุญาต แต่ไม่รวมถึง คล่ืนความถ่ี เพ่ือใช้งานในกิจการทางธุรกิจ

5 เกษร พรหมแก้ว นักจัดรายการวิทยุ  สถานีวิทยุท้องถ่ินไทย วิถีไทย FM 95.50 MHz  จังหวัดยะลาไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ากับหรือน้อยกว่าจ านวนความถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกการประมูลและจัดสรรคล่ืนความถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ความถ่ี เน่ืองจากมีความพอเพียงต่อการใช้งานท้ังน้ีเป็นไปตาม พรบ .องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มาตรา 42 (1) เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจาก (ร่าง) ประกาศ กสทช. เร่ือง คล่ืนความถ่ีท่ีอนุญาตให้ใช้โดยวิธีการอ่ืนนอกเหนือจากการประมูล ออกตาม ม. 42 แห่ง พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีฯ ท่ีก าหนดว่า 
"คล่ืนความถ่ีท่ีมีเพียงพอต่อการใช้งาน" คือ คล่ืนความถ่ีท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนใช้งานเป็นการท่ัวไป หรือให้ผู้รับใบอนุญาตน าไปประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยไม่จ ากัดจ านวนใบอนุญาต แต่ไม่รวมถึง คล่ืนความถ่ี เพ่ือใช้งานในกิจการทางธุรกิจ

6 นาย ทองอินทร์ สมควร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.เอ.เทเลคอม แอนด์
 บรอดคาสท์

ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ากับหรือน้อยกว่าจ านวนความถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกการประมูลและจัดสรรคล่ืนความถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ความถ่ี เน่ืองจากมีความพอเพียงต่อการใช้งานท้ังน้ีเป็นไปตาม พรบ .องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มาตรา 42 (1) เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจาก (ร่าง) ประกาศ กสทช. เร่ือง คล่ืนความถ่ีท่ีอนุญาตให้ใช้โดยวิธีการอ่ืนนอกเหนือจากการประมูล ออกตาม ม. 42 แห่ง พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีฯ ท่ีก าหนดว่า 
"คล่ืนความถ่ีท่ีมีเพียงพอต่อการใช้งาน" คือ คล่ืนความถ่ีท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนใช้งานเป็นการท่ัวไป หรือให้ผู้รับใบอนุญาตน าไปประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยไม่จ ากัดจ านวนใบอนุญาต แต่ไม่รวมถึง คล่ืนความถ่ี เพ่ือใช้งานในกิจการทางธุรกิจ

7 นาย เดชชนะ สุริยวรรณ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  วิทยุคนอมก๋อย ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ากับหรือน้อยกว่าจ านวนความถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกการประมูลและจัดสรรคล่ืนความถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ความถ่ี เน่ืองจากมีความพอเพียงต่อการใช้งานท้ังน้ีเป็นไปตาม พรบ .องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มาตรา 42 (1) เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจาก (ร่าง) ประกาศ กสทช. เร่ือง คล่ืนความถ่ีท่ีอนุญาตให้ใช้โดยวิธีการอ่ืนนอกเหนือจากการประมูล ออกตาม ม. 42 แห่ง พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีฯ ท่ีก าหนดว่า 
"คล่ืนความถ่ีท่ีมีเพียงพอต่อการใช้งาน" คือ คล่ืนความถ่ีท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนใช้งานเป็นการท่ัวไป หรือให้ผู้รับใบอนุญาตน าไปประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยไม่จ ากัดจ านวนใบอนุญาต แต่ไม่รวมถึง คล่ืนความถ่ี เพ่ือใช้งานในกิจการทางธุรกิจ

8 นางสาวอนัญญา ปันศิริ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ที.เอ.เทเลคอม แอนด์  บรอดคาสท์ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ากับหรือน้อยกว่าจ านวนความถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกการประมูลและจัดสรรคล่ืนความถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ความถ่ี เน่ืองจากมีความพอเพียงต่อการใช้งานท้ังน้ีเป็นไปตาม พรบ .องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มาตรา 42 (1) เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจาก (ร่าง) ประกาศ กสทช. เร่ือง คล่ืนความถ่ีท่ีอนุญาตให้ใช้โดยวิธีการอ่ืนนอกเหนือจากการประมูล ออกตาม ม. 42 แห่ง พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีฯ ท่ีก าหนดว่า 
"คล่ืนความถ่ีท่ีมีเพียงพอต่อการใช้งาน" คือ คล่ืนความถ่ีท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนใช้งานเป็นการท่ัวไป หรือให้ผู้รับใบอนุญาตน าไปประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยไม่จ ากัดจ านวนใบอนุญาต แต่ไม่รวมถึง คล่ืนความถ่ี เพ่ือใช้งานในกิจการทางธุรกิจ

9 นาง บัวเขียว สมควร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ที.เอ.เทเลคอม แอนด์  บรอดคาสท์ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ากับหรือน้อยกว่าจ านวนความถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกการประมูลและจัดสรรคล่ืนความถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ความถ่ี เน่ืองจากมีความพอเพียงต่อการใช้งานท้ังน้ีเป็นไปตาม พรบ .องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มาตรา 42 (1) เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจาก (ร่าง) ประกาศ กสทช. เร่ือง คล่ืนความถ่ีท่ีอนุญาตให้ใช้โดยวิธีการอ่ืนนอกเหนือจากการประมูล ออกตาม ม. 42 แห่ง พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีฯ ท่ีก าหนดว่า 
"คล่ืนความถ่ีท่ีมีเพียงพอต่อการใช้งาน" คือ คล่ืนความถ่ีท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนใช้งานเป็นการท่ัวไป หรือให้ผู้รับใบอนุญาตน าไปประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยไม่จ ากัดจ านวนใบอนุญาต แต่ไม่รวมถึง คล่ืนความถ่ี เพ่ือใช้งานในกิจการทางธุรกิจ

10 นาง พรพรรณ สุริยวรรณ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  วิทยุคนอมก๋อย ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ากับหรือน้อยกว่าจ านวนความถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกการประมูลและจัดสรรคล่ืนความถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ความถ่ี เน่ืองจากมีความพอเพียงต่อการใช้งานท้ังน้ีเป็นไปตาม พรบ .องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มาตรา 42 (1) เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจาก (ร่าง) ประกาศ กสทช. เร่ือง คล่ืนความถ่ีท่ีอนุญาตให้ใช้โดยวิธีการอ่ืนนอกเหนือจากการประมูล ออกตาม ม. 42 แห่ง พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีฯ ท่ีก าหนดว่า 
"คล่ืนความถ่ีท่ีมีเพียงพอต่อการใช้งาน" คือ คล่ืนความถ่ีท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนใช้งานเป็นการท่ัวไป หรือให้ผู้รับใบอนุญาตน าไปประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยไม่จ ากัดจ านวนใบอนุญาต แต่ไม่รวมถึง คล่ืนความถ่ี เพ่ือใช้งานในกิจการทางธุรกิจ

11 นางสาวสุพิชชา อุทาโย สหกรณ์การเกษตร สันป่าตอง จ ากัด ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ากับหรือน้อยกว่าจ านวนความถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกการประมูลและจัดสรรคล่ืนความถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ความถ่ี เน่ืองจากมีความพอเพียงต่อการใช้งานท้ังน้ีเป็นไปตาม พรบ .องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มาตรา 42 (1) เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจาก (ร่าง) ประกาศ กสทช. เร่ือง คล่ืนความถ่ีท่ีอนุญาตให้ใช้โดยวิธีการอ่ืนนอกเหนือจากการประมูล ออกตาม ม. 42 แห่ง พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีฯ ท่ีก าหนดว่า 
"คล่ืนความถ่ีท่ีมีเพียงพอต่อการใช้งาน" คือ คล่ืนความถ่ีท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนใช้งานเป็นการท่ัวไป หรือให้ผู้รับใบอนุญาตน าไปประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยไม่จ ากัดจ านวนใบอนุญาต แต่ไม่รวมถึง คล่ืนความถ่ี เพ่ือใช้งานในกิจการทางธุรกิจ

12 นาง นันทภัค ฝ่ายบุตร สถานีวิทยุฟ้าใสเรดิโอ  fm 90.00 MHz ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ากับหรือน้อยกว่าจ านวนความถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกการประมูลและจัดสรรคล่ืนความถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ความถ่ี เน่ืองจากมีความพอเพียงต่อการใช้งานท้ังน้ีเป็นไปตาม พรบ .องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มาตรา 42 (1) เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจาก (ร่าง) ประกาศ กสทช. เร่ือง คล่ืนความถ่ีท่ีอนุญาตให้ใช้โดยวิธีการอ่ืนนอกเหนือจากการประมูล ออกตาม ม. 42 แห่ง พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีฯ ท่ีก าหนดว่า 
"คล่ืนความถ่ีท่ีมีเพียงพอต่อการใช้งาน" คือ คล่ืนความถ่ีท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนใช้งานเป็นการท่ัวไป หรือให้ผู้รับใบอนุญาตน าไปประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยไม่จ ากัดจ านวนใบอนุญาต แต่ไม่รวมถึง คล่ืนความถ่ี เพ่ือใช้งานในกิจการทางธุรกิจ

13 นางสาว ดาริน ดวงเต็ม นักจัดรายการวิทยุ  สถานีวิทยุท้องถ่ินไทย วิถีไทย FM 95.50 MHz  จังหวัดยะลาไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ากับหรือน้อยกว่าจ านวนความถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกการประมูลและจัดสรรคล่ืนความถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ความถ่ี เน่ืองจากมีความพอเพียงต่อการใช้งานท้ังน้ีเป็นไปตาม พรบ .องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มาตรา 42 (1) เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจาก (ร่าง) ประกาศ กสทช. เร่ือง คล่ืนความถ่ีท่ีอนุญาตให้ใช้โดยวิธีการอ่ืนนอกเหนือจากการประมูล ออกตาม ม. 42 แห่ง พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีฯ ท่ีก าหนดว่า 
"คล่ืนความถ่ีท่ีมีเพียงพอต่อการใช้งาน" คือ คล่ืนความถ่ีท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนใช้งานเป็นการท่ัวไป หรือให้ผู้รับใบอนุญาตน าไปประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยไม่จ ากัดจ านวนใบอนุญาต แต่ไม่รวมถึง คล่ืนความถ่ี เพ่ือใช้งานในกิจการทางธุรกิจ

14 นาย ทวี อรุณศรี นักจัดรายการวิทยุ  สถานีวิทยุท้องถ่ินไทย วิถีไทย FM 95.50 MHz  จังหวัดยะลาไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ากับหรือน้อยกว่าจ านวนความถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกการประมูลและจัดสรรคล่ืนความถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ความถ่ี เน่ืองจากมีความพอเพียงต่อการใช้งานท้ังน้ีเป็นไปตาม พรบ .องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มาตรา 42 (1) เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจาก (ร่าง) ประกาศ กสทช. เร่ือง คล่ืนความถ่ีท่ีอนุญาตให้ใช้โดยวิธีการอ่ืนนอกเหนือจากการประมูล ออกตาม ม. 42 แห่ง พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีฯ ท่ีก าหนดว่า 
"คล่ืนความถ่ีท่ีมีเพียงพอต่อการใช้งาน" คือ คล่ืนความถ่ีท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนใช้งานเป็นการท่ัวไป หรือให้ผู้รับใบอนุญาตน าไปประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยไม่จ ากัดจ านวนใบอนุญาต แต่ไม่รวมถึง คล่ืนความถ่ี เพ่ือใช้งานในกิจการทางธุรกิจ

15 นางสาวพิมพ์ชนก ล่ิมเร่ิมสกุล นักจัดรายการวิทยุ  สถานีวิทยุท้องถ่ินไทย วิถีไทย FM 95.50 MHz  จังหวัดยะลาไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ากับหรือน้อยกว่าจ านวนความถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกการประมูลและจัดสรรคล่ืนความถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ความถ่ี เน่ืองจากมีความพอเพียงต่อการใช้งานท้ังน้ีเป็นไปตาม พรบ .องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มาตรา 42 (1) เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจาก (ร่าง) ประกาศ กสทช. เร่ือง คล่ืนความถ่ีท่ีอนุญาตให้ใช้โดยวิธีการอ่ืนนอกเหนือจากการประมูล ออกตาม ม. 42 แห่ง พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีฯ ท่ีก าหนดว่า 
"คล่ืนความถ่ีท่ีมีเพียงพอต่อการใช้งาน" คือ คล่ืนความถ่ีท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนใช้งานเป็นการท่ัวไป หรือให้ผู้รับใบอนุญาตน าไปประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยไม่จ ากัดจ านวนใบอนุญาต แต่ไม่รวมถึง คล่ืนความถ่ี เพ่ือใช้งานในกิจการทางธุรกิจ

16 นาย วิโรจน์ ศรีไสย นักจัดรายการวิทยุ  สถานีวิทยุท้องถ่ินไทย วิถีไทย FM 95.50 MHz  จังหวัดยะลาไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ากับหรือน้อยกว่าจ านวนความถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกการประมูลและจัดสรรคล่ืนความถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ความถ่ี เน่ืองจากมีความพอเพียงต่อการใช้งานท้ังน้ีเป็นไปตาม พรบ .องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มาตรา 42 (1) เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจาก (ร่าง) ประกาศ กสทช. เร่ือง คล่ืนความถ่ีท่ีอนุญาตให้ใช้โดยวิธีการอ่ืนนอกเหนือจากการประมูล ออกตาม ม. 42 แห่ง พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีฯ ท่ีก าหนดว่า 
"คล่ืนความถ่ีท่ีมีเพียงพอต่อการใช้งาน" คือ คล่ืนความถ่ีท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนใช้งานเป็นการท่ัวไป หรือให้ผู้รับใบอนุญาตน าไปประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยไม่จ ากัดจ านวนใบอนุญาต แต่ไม่รวมถึง คล่ืนความถ่ี เพ่ือใช้งานในกิจการทางธุรกิจ

17 นาย สุชาติ รัฐพิทักษ์สันติ นักจัดรายการวิทยุ  สถานีวิทยุท้องถ่ินไทย วิถีไทย FM 95.50 MHz  จังหวัดยะลาไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ากับหรือน้อยกว่าจ านวนความถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกการประมูลและจัดสรรคล่ืนความถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ความถ่ี เน่ืองจากมีความพอเพียงต่อการใช้งานท้ังน้ีเป็นไปตาม พรบ .องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มาตรา 42 (1) เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจาก (ร่าง) ประกาศ กสทช. เร่ือง คล่ืนความถ่ีท่ีอนุญาตให้ใช้โดยวิธีการอ่ืนนอกเหนือจากการประมูล ออกตาม ม. 42 แห่ง พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีฯ ท่ีก าหนดว่า 
"คล่ืนความถ่ีท่ีมีเพียงพอต่อการใช้งาน" คือ คล่ืนความถ่ีท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนใช้งานเป็นการท่ัวไป หรือให้ผู้รับใบอนุญาตน าไปประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยไม่จ ากัดจ านวนใบอนุญาต แต่ไม่รวมถึง คล่ืนความถ่ี เพ่ือใช้งานในกิจการทางธุรกิจ

18 นางสาวสุภาภรณ์ ศรีไสย นักจัดรายการวิทยุ  สถานีวิทยุท้องถ่ินไทย วิถีไทย FM 95.50 MHz  จังหวัดยะลาไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ากับหรือน้อยกว่าจ านวนความถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกการประมูลและจัดสรรคล่ืนความถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ความถ่ี เน่ืองจากมีความพอเพียงต่อการใช้งานท้ังน้ีเป็นไปตาม พรบ .องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มาตรา 42 (1) เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจาก (ร่าง) ประกาศ กสทช. เร่ือง คล่ืนความถ่ีท่ีอนุญาตให้ใช้โดยวิธีการอ่ืนนอกเหนือจากการประมูล ออกตาม ม. 42 แห่ง พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีฯ ท่ีก าหนดว่า 
"คล่ืนความถ่ีท่ีมีเพียงพอต่อการใช้งาน" คือ คล่ืนความถ่ีท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนใช้งานเป็นการท่ัวไป หรือให้ผู้รับใบอนุญาตน าไปประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยไม่จ ากัดจ านวนใบอนุญาต แต่ไม่รวมถึง คล่ืนความถ่ี เพ่ือใช้งานในกิจการทางธุรกิจ

19 นาง บังอร ชูติธวัช สถานีวิทยุกระจายเสียง  ดีดีเรดิโอ คนส่ีค้ิว ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ากับหรือน้อยกว่าจ านวนความถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกการประมูลและจัดสรรคล่ืนความถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ความถ่ี เน่ืองจากมีความพอเพียงต่อการใช้งานท้ังน้ีเป็นไปตาม พรบ .องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มาตรา 42 (1) เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจาก (ร่าง) ประกาศ กสทช. เร่ือง คล่ืนความถ่ีท่ีอนุญาตให้ใช้โดยวิธีการอ่ืนนอกเหนือจากการประมูล ออกตาม ม. 42 แห่ง พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีฯ ท่ีก าหนดว่า 
"คล่ืนความถ่ีท่ีมีเพียงพอต่อการใช้งาน" คือ คล่ืนความถ่ีท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนใช้งานเป็นการท่ัวไป หรือให้ผู้รับใบอนุญาตน าไปประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยไม่จ ากัดจ านวนใบอนุญาต แต่ไม่รวมถึง คล่ืนความถ่ี เพ่ือใช้งานในกิจการทางธุรกิจ

20 นาย เสน่ห์ บุญแก้ว สถานีวิทยุบ้านผือเรดิโอ  94.75 ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ากับหรือน้อยกว่าจ านวนความถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกการประมูลและจัดสรรคล่ืนความถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ความถ่ี เน่ืองจากมีความพอเพียงต่อการใช้งานท้ังน้ีเป็นไปตาม พรบ .องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มาตรา 42 (1) เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจาก (ร่าง) ประกาศ กสทช. เร่ือง คล่ืนความถ่ีท่ีอนุญาตให้ใช้โดยวิธีการอ่ืนนอกเหนือจากการประมูล ออกตาม ม. 42 แห่ง พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีฯ ท่ีก าหนดว่า 
"คล่ืนความถ่ีท่ีมีเพียงพอต่อการใช้งาน" คือ คล่ืนความถ่ีท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนใช้งานเป็นการท่ัวไป หรือให้ผู้รับใบอนุญาตน าไปประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยไม่จ ากัดจ านวนใบอนุญาต แต่ไม่รวมถึง คล่ืนความถ่ี เพ่ือใช้งานในกิจการทางธุรกิจ

21 นาง รัตฎา โพธ์ิผล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  รัตฎา เรดิโอ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ากับหรือน้อยกว่าจ านวนความถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกการประมูลและจัดสรรคล่ืนความถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ความถ่ี เน่ืองจากมีความพอเพียงต่อการใช้งานท้ังน้ีเป็นไปตาม พรบ .องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มาตรา 42 (1) เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจาก (ร่าง) ประกาศ กสทช. เร่ือง คล่ืนความถ่ีท่ีอนุญาตให้ใช้โดยวิธีการอ่ืนนอกเหนือจากการประมูล ออกตาม ม. 42 แห่ง พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีฯ ท่ีก าหนดว่า 
"คล่ืนความถ่ีท่ีมีเพียงพอต่อการใช้งาน" คือ คล่ืนความถ่ีท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนใช้งานเป็นการท่ัวไป หรือให้ผู้รับใบอนุญาตน าไปประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยไม่จ ากัดจ านวนใบอนุญาต แต่ไม่รวมถึง คล่ืนความถ่ี เพ่ือใช้งานในกิจการทางธุรกิจ

22 นาย สงัด สระสูงเนิน หจก.สระสูงเนิน ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ากับหรือน้อยกว่าจ านวนความถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกการประมูลและจัดสรรคล่ืนความถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ความถ่ี เน่ืองจากมีความพอเพียงต่อการใช้งานท้ังน้ีเป็นไปตาม พรบ .องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มาตรา 42 (1) เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจาก (ร่าง) ประกาศ กสทช. เร่ือง คล่ืนความถ่ีท่ีอนุญาตให้ใช้โดยวิธีการอ่ืนนอกเหนือจากการประมูล ออกตาม ม. 42 แห่ง พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีฯ ท่ีก าหนดว่า 
"คล่ืนความถ่ีท่ีมีเพียงพอต่อการใช้งาน" คือ คล่ืนความถ่ีท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนใช้งานเป็นการท่ัวไป หรือให้ผู้รับใบอนุญาตน าไปประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยไม่จ ากัดจ านวนใบอนุญาต แต่ไม่รวมถึง คล่ืนความถ่ี เพ่ือใช้งานในกิจการทางธุรกิจ

23 นาย สายันต์ ปวีณาภรณ์ หจก.วิจิตรศิลปปักธงชัย ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ากับหรือน้อยกว่าจ านวนความถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกการประมูลและจัดสรรคล่ืนความถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ความถ่ี เน่ืองจากมีความพอเพียงต่อการใช้งานท้ังน้ีเป็นไปตาม พรบ .องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มาตรา 42 (1) เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจาก (ร่าง) ประกาศ กสทช. เร่ือง คล่ืนความถ่ีท่ีอนุญาตให้ใช้โดยวิธีการอ่ืนนอกเหนือจากการประมูล ออกตาม ม. 42 แห่ง พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีฯ ท่ีก าหนดว่า 
"คล่ืนความถ่ีท่ีมีเพียงพอต่อการใช้งาน" คือ คล่ืนความถ่ีท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนใช้งานเป็นการท่ัวไป หรือให้ผู้รับใบอนุญาตน าไปประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยไม่จ ากัดจ านวนใบอนุญาต แต่ไม่รวมถึง คล่ืนความถ่ี เพ่ือใช้งานในกิจการทางธุรกิจ

24 นาย วัฒนา พบเอกทวี สถานีวิทยุเฝ้าไร่เรดิโอ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ากับหรือน้อยกว่าจ านวนความถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกการประมูลและจัดสรรคล่ืนความถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ความถ่ี เน่ืองจากมีความพอเพียงต่อการใช้งานท้ังน้ีเป็นไปตาม พรบ .องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มาตรา 42 (1) เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจาก (ร่าง) ประกาศ กสทช. เร่ือง คล่ืนความถ่ีท่ีอนุญาตให้ใช้โดยวิธีการอ่ืนนอกเหนือจากการประมูล ออกตาม ม. 42 แห่ง พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีฯ ท่ีก าหนดว่า 
"คล่ืนความถ่ีท่ีมีเพียงพอต่อการใช้งาน" คือ คล่ืนความถ่ีท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนใช้งานเป็นการท่ัวไป หรือให้ผู้รับใบอนุญาตน าไปประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยไม่จ ากัดจ านวนใบอนุญาต แต่ไม่รวมถึง คล่ืนความถ่ี เพ่ือใช้งานในกิจการทางธุรกิจ

25 นางสาวปุณญานุช ศาลาจันทร์ สถานีวิทยุต้นกล้าเรดิโอ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ากับหรือน้อยกว่าจ านวนความถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกการประมูลและจัดสรรคล่ืนความถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ความถ่ี เน่ืองจากมีความพอเพียงต่อการใช้งานท้ังน้ีเป็นไปตาม พรบ .องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มาตรา 42 (1) เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจาก (ร่าง) ประกาศ กสทช. เร่ือง คล่ืนความถ่ีท่ีอนุญาตให้ใช้โดยวิธีการอ่ืนนอกเหนือจากการประมูล ออกตาม ม. 42 แห่ง พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีฯ ท่ีก าหนดว่า 
"คล่ืนความถ่ีท่ีมีเพียงพอต่อการใช้งาน" คือ คล่ืนความถ่ีท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนใช้งานเป็นการท่ัวไป หรือให้ผู้รับใบอนุญาตน าไปประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยไม่จ ากัดจ านวนใบอนุญาต แต่ไม่รวมถึง คล่ืนความถ่ี เพ่ือใช้งานในกิจการทางธุรกิจ

26 นาย สานนท์ ทองใหม่ สถานีวิทยุต้นกล้าเรดิโอ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ากับหรือน้อยกว่าจ านวนความถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกการประมูลและจัดสรรคล่ืนความถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ความถ่ี เน่ืองจากมีความพอเพียงต่อการใช้งานท้ังน้ีเป็นไปตาม พรบ .องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มาตรา 42 (1) เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจาก (ร่าง) ประกาศ กสทช. เร่ือง คล่ืนความถ่ีท่ีอนุญาตให้ใช้โดยวิธีการอ่ืนนอกเหนือจากการประมูล ออกตาม ม. 42 แห่ง พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีฯ ท่ีก าหนดว่า 
"คล่ืนความถ่ีท่ีมีเพียงพอต่อการใช้งาน" คือ คล่ืนความถ่ีท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนใช้งานเป็นการท่ัวไป หรือให้ผู้รับใบอนุญาตน าไปประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยไม่จ ากัดจ านวนใบอนุญาต แต่ไม่รวมถึง คล่ืนความถ่ี เพ่ือใช้งานในกิจการทางธุรกิจ

27 นาย ประจวบ สาครินทร์ สถานีวิทยุรัตภูมิเรดิโอ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ากับหรือน้อยกว่าจ านวนความถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกการประมูลและจัดสรรคล่ืนความถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ความถ่ี เน่ืองจากมีความพอเพียงต่อการใช้งานท้ังน้ีเป็นไปตาม พรบ .องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มาตรา 42 (1) เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจาก (ร่าง) ประกาศ กสทช. เร่ือง คล่ืนความถ่ีท่ีอนุญาตให้ใช้โดยวิธีการอ่ืนนอกเหนือจากการประมูล ออกตาม ม. 42 แห่ง พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีฯ ท่ีก าหนดว่า 
"คล่ืนความถ่ีท่ีมีเพียงพอต่อการใช้งาน" คือ คล่ืนความถ่ีท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนใช้งานเป็นการท่ัวไป หรือให้ผู้รับใบอนุญาตน าไปประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยไม่จ ากัดจ านวนใบอนุญาต แต่ไม่รวมถึง คล่ืนความถ่ี เพ่ือใช้งานในกิจการทางธุรกิจ

28 นางสาวอพัชชา ธนรุจิวรรธน์ 23 ซอยออทรัพย์  ถนนด ารงพัฒนา  ต าบลบ้านนา  อ าเภอจะนะ  จังหวัดสงขลาไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ากับหรือน้อยกว่าจ านวนความถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกการประมูลและจัดสรรคล่ืนความถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ความถ่ี เน่ืองจากมีความพอเพียงต่อการใช้งานท้ังน้ีเป็นไปตาม พรบ .องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มาตรา 42 (1) เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจาก (ร่าง) ประกาศ กสทช. เร่ือง คล่ืนความถ่ีท่ีอนุญาตให้ใช้โดยวิธีการอ่ืนนอกเหนือจากการประมูล ออกตาม ม. 42 แห่ง พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีฯ ท่ีก าหนดว่า 
"คล่ืนความถ่ีท่ีมีเพียงพอต่อการใช้งาน" คือ คล่ืนความถ่ีท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนใช้งานเป็นการท่ัวไป หรือให้ผู้รับใบอนุญาตน าไปประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยไม่จ ากัดจ านวนใบอนุญาต แต่ไม่รวมถึง คล่ืนความถ่ี เพ่ือใช้งานในกิจการทางธุรกิจ

29 นางสาวนูรีต้า กะละน๊ะ 132/1 หมู่1  ต าบลสะกอม  อ าเถอเทพา  จังหวัดสงขลา ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ากับหรือน้อยกว่าจ านวนความถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกการประมูลและจัดสรรคล่ืนความถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ความถ่ี เน่ืองจากมีความพอเพียงต่อการใช้งานท้ังน้ีเป็นไปตาม พรบ .องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มาตรา 42 (1) เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจาก (ร่าง) ประกาศ กสทช. เร่ือง คล่ืนความถ่ีท่ีอนุญาตให้ใช้โดยวิธีการอ่ืนนอกเหนือจากการประมูล ออกตาม ม. 42 แห่ง พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีฯ ท่ีก าหนดว่า 
"คล่ืนความถ่ีท่ีมีเพียงพอต่อการใช้งาน" คือ คล่ืนความถ่ีท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนใช้งานเป็นการท่ัวไป หรือให้ผู้รับใบอนุญาตน าไปประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยไม่จ ากัดจ านวนใบอนุญาต แต่ไม่รวมถึง คล่ืนความถ่ี เพ่ือใช้งานในกิจการทางธุรกิจ

30 นาย พลภัทร ฝ่ายบุตร สถานีวิทยุฟ้าใสเรดิโอ สกลนคร FM 90.00 Mhz ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ากับหรือน้อยกว่าจ านวนความถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกการประมูลและจัดสรรคล่ืนความถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ความถ่ี เน่ืองจากมีความพอเพียงต่อการใช้งานท้ังน้ีเป็นไปตาม พรบ .องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มาตรา 42 (1) เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจาก (ร่าง) ประกาศ กสทช. เร่ือง คล่ืนความถ่ีท่ีอนุญาตให้ใช้โดยวิธีการอ่ืนนอกเหนือจากการประมูล ออกตาม ม. 42 แห่ง พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีฯ ท่ีก าหนดว่า 
"คล่ืนความถ่ีท่ีมีเพียงพอต่อการใช้งาน" คือ คล่ืนความถ่ีท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนใช้งานเป็นการท่ัวไป หรือให้ผู้รับใบอนุญาตน าไปประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยไม่จ ากัดจ านวนใบอนุญาต แต่ไม่รวมถึง คล่ืนความถ่ี เพ่ือใช้งานในกิจการทางธุรกิจ

31 นาง เสง่ียม สังขฮวด สถานีวิทยุทุ่งพลับพลา ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ากับหรือน้อยกว่าจ านวนความถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกการประมูลและจัดสรรคล่ืนความถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ความถ่ี เน่ืองจากมีความพอเพียงต่อการใช้งานท้ังน้ีเป็นไปตาม พรบ .องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มาตรา 42 (1) เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจาก (ร่าง) ประกาศ กสทช. เร่ือง คล่ืนความถ่ีท่ีอนุญาตให้ใช้โดยวิธีการอ่ืนนอกเหนือจากการประมูล ออกตาม ม. 42 แห่ง พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีฯ ท่ีก าหนดว่า 
"คล่ืนความถ่ีท่ีมีเพียงพอต่อการใช้งาน" คือ คล่ืนความถ่ีท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนใช้งานเป็นการท่ัวไป หรือให้ผู้รับใบอนุญาตน าไปประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยไม่จ ากัดจ านวนใบอนุญาต แต่ไม่รวมถึง คล่ืนความถ่ี เพ่ือใช้งานในกิจการทางธุรกิจ

32 คุณ อ าไพ อุทัยมา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อ าไพ  เรดิโอ FM 90.75 MHz ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ากับหรือน้อยกว่าจ านวนความถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกการประมูลและจัดสรรคล่ืนความถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ความถ่ี เน่ืองจากมีความพอเพียงต่อการใช้งานท้ังน้ีเป็นไปตาม พรบ .องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มาตรา 42 (1) เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจาก (ร่าง) ประกาศ กสทช. เร่ือง คล่ืนความถ่ีท่ีอนุญาตให้ใช้โดยวิธีการอ่ืนนอกเหนือจากการประมูล ออกตาม ม. 42 แห่ง พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีฯ ท่ีก าหนดว่า 
"คล่ืนความถ่ีท่ีมีเพียงพอต่อการใช้งาน" คือ คล่ืนความถ่ีท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนใช้งานเป็นการท่ัวไป หรือให้ผู้รับใบอนุญาตน าไปประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยไม่จ ากัดจ านวนใบอนุญาต แต่ไม่รวมถึง คล่ืนความถ่ี เพ่ือใช้งานในกิจการทางธุรกิจ

33 นาย สมเกียรติ วีระวัฒน์โสภณ หจก.ชุมแสงเรดิโอ กรุ๊ป  (สถานีวิทยุชุมแสงเรดิโอ  FM 103.25Mhzไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ากับหรือน้อยกว่าจ านวนความถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกการประมูลและจัดสรรคล่ืนความถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ความถ่ี เน่ืองจากมีความพอเพียงต่อการใช้งานท้ังน้ีเป็นไปตาม พรบ .องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มาตรา 42 (1) เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจาก (ร่าง) ประกาศ กสทช. เร่ือง คล่ืนความถ่ีท่ีอนุญาตให้ใช้โดยวิธีการอ่ืนนอกเหนือจากการประมูล ออกตาม ม. 42 แห่ง พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีฯ ท่ีก าหนดว่า 
"คล่ืนความถ่ีท่ีมีเพียงพอต่อการใช้งาน" คือ คล่ืนความถ่ีท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนใช้งานเป็นการท่ัวไป หรือให้ผู้รับใบอนุญาตน าไปประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยไม่จ ากัดจ านวนใบอนุญาต แต่ไม่รวมถึง คล่ืนความถ่ี เพ่ือใช้งานในกิจการทางธุรกิจ

34 นาง วยุรี แหลมหลัก FM 101.25 Mhz  แม่โจ้เรดิโอ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ากับหรือน้อยกว่าจ านวนความถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกการประมูลและจัดสรรคล่ืนความถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ความถ่ี เน่ืองจากมีความพอเพียงต่อการใช้งานท้ังน้ีเป็นไปตาม พรบ .องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มาตรา 42 (1) เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจาก (ร่าง) ประกาศ กสทช. เร่ือง คล่ืนความถ่ีท่ีอนุญาตให้ใช้โดยวิธีการอ่ืนนอกเหนือจากการประมูล ออกตาม ม. 42 แห่ง พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีฯ ท่ีก าหนดว่า 
"คล่ืนความถ่ีท่ีมีเพียงพอต่อการใช้งาน" คือ คล่ืนความถ่ีท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนใช้งานเป็นการท่ัวไป หรือให้ผู้รับใบอนุญาตน าไปประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยไม่จ ากัดจ านวนใบอนุญาต แต่ไม่รวมถึง คล่ืนความถ่ี เพ่ือใช้งานในกิจการทางธุรกิจ

35 นาย อรรถพล สาครินทร์ สถานีวิทยุรัตภูมิเรดิโอ ไม่เห็นด้วย กรณีท่ีไม่มีผู้ใดย่ืนประมูล หรือมีผู้ย่ืนประมูล เท่ากับหรือน้อยกว่าจ านวนความถ่ีท่ีจะประมูล กสทช. ควรยกเลิกการประมูลและจัดสรรคล่ืนความถ่ีให้ผู้ย่ืนขอใช้ความถ่ี เน่ืองจากมีความพอเพียงต่อการใช้งานท้ังน้ีเป็นไปตาม พรบ .องค์กรจัดสรรคล่ืนฯ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 มาตรา 42 (1) เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจาก (ร่าง) ประกาศ กสทช. เร่ือง คล่ืนความถ่ีท่ีอนุญาตให้ใช้โดยวิธีการอ่ืนนอกเหนือจากการประมูล ออกตาม ม. 42 แห่ง พรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีฯ ท่ีก าหนดว่า 
"คล่ืนความถ่ีท่ีมีเพียงพอต่อการใช้งาน" คือ คล่ืนความถ่ีท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนใช้งานเป็นการท่ัวไป หรือให้ผู้รับใบอนุญาตน าไปประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยไม่จ ากัดจ านวนใบอนุญาต แต่ไม่รวมถึง คล่ืนความถ่ี เพ่ือใช้งานในกิจการทางธุรกิจ

36 นาย สมโรจน์ วสุพงศ์โสธร บมจ. จีเอ็มเอ็ม มีเดีย ไม่เห็นด้วย 
3.1 การมีรายเดียวน่าจะไม่ใช่นิยามของค าว่า "ประมูล" เน่ืองจากการประมูลควรจะมีการแข่งขันราคากันซ่ึงมีอย่างน้อย 2 ราย
3.2 กติกา ไม่เป็นธรรม เน่ืองจากเม่ือเปรียบเทียบกับกรณีคล่ืนความถ่ีใดท่ีได้รับความนิยมสูง มีผู้เข้าร่วมแข่งขันมาก ในขณะท่ีบางคล่ืนมีผู้สนใจเข้าร่วมประมูลน้อยหรือมีเพียงรายเดียว

ส านักงาน กสทช. จะน าความเห็นไปประกอบการพิจารณาต่อไป

37 นาง เพ็ญศรี จันทร์ภักดี กศน.ต าบลบางชนะ เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย
38 นางสาวป่ินสุดา ปรีแม้น ป่ิน เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย
39 นาย สุริยะ เกตุทอง อาชีพอิสระ ไม่เห็นด้วย
40 นาย อรุณ ไทยใหม่ หจก.วิทยุทัองถ่ินไทยคนพ้ืนเมือง 101.75MHz ไม่เห็นด้วย
41 ไพรัช ศัลกวิเศษ ไอ ที ซี เรคคอร์ด ไม่เห็นด้วย
42 สนธยา อุปนันท์ หจก.คนไทยเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
43 ไชย พงศ์พัทธ์รุจ แซดเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
44 สุชาติ ยามดี หจก.บ่าวแหลมอินเตอร์ ไม่เห็นด้วย
45 สุชาติ ปู่มณี กลุ่มคน อัลอิสลาม ไม่เห็นด้วย
46 พงศกร ใจโต 93MassFM ไม่เห็นด้วย
47 ธนากร วิบูลกิจ 93 Mass FM ไม่เห็นด้วย
48 พินิศจัย พรหมเทพ 93massfm ไม่เห็นด้วย
49 อภิญญา แก้วมณี หจก.ดับเบ้ิล  กาย  มีเดีย ไม่เห็นด้วย
50 นิภารัตน์ จ่าชัยภูมิ ถ่ินไทยงามเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
51 บุญมา เสนีนวล คนหแกลอง ไม่เห็นด้วย
52 ชินวัฒน์  มีมา หจก.เอ็ม พี มัลติมีเดียร์แอนด์เซอร์วิส ไม่เห็นด้วย
53 วัชรา  เหิมขุนทด เรดิโอโมดิฟาย ไม่เห็นด้วย
54 นาย นายวัชร์พิรภพ ศิริอมพรรณ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ๙๒.๒๕  ปากช่อง สมายเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
55 นาย วัชรา เหิมขุนทด หจก.เรดิโอโมดิฟาย ไม่เห็นด้วย
56 นายณัฏฐ์ธนากรณ์  ใจน่าน ผู้ประกอบกิจการวิทยุธุรกิจ ไม่เห็นด้วย
57 ศุภลักษณ์ วรรณศรี - ไม่เห็นด้วย
58 นายประมวล  บุญศรี สถานีวิทยุหนองฮีเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
59 สายันต์ ปวีณาภรณ์ หจก.วิจิตรศิลปปักธงชัย ไม่เห็นด้วย
60 สายันต์ ปวีณาภรณ์ หจก.ปักธงชัย888 ไม่เห็นด้วย
61 อัฑฒกร โกมลสุบิน บ.บี.พี.พี.เรดิโอ จ ากัด ไม่เห็นด้วย
62 นาง กษิมา จันทรจิตร หจก.เมโทร หาดใหญ่ เรดิโอ ไม่เห็นด้วย

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ .ศ. ...



ล ำดับค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน กรณีมีผู้เข้ำร่วมกำรประมูลรำยเดียว
(รำยละเอียดตำม ข้อ 15 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ .ศ. ...

63 นาย สถิตย์ จันทรจิตร หจก.บ้านควนเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
64 ศิริพล  สิทธิชัย ช่างภาพอิสระ ไม่เห็นด้วย
65 นางสาวก่ิงดาว บ ารุงชาติ หจก.นครกาหลงธุรกิจโฆษณา ไม่เห็นด้วย
66 นาย สายันต์ ปวีณาภรณ์ หจก.วิจิตรศิลปปักธงชัย ไม่เห็นด้วย
67 นาย จีระพันธ์ ริยะบุตร หจก.คนเมืองโย้ว ไม่เห็นด้วย
68 นาง วยุรี แหลมหลัก FM 101.25 Mhz แม่โจ้เรดิโอ ไม่เห็นด้วย
69 นาย คมกฤช กุลบูลย์ สถานีวิทยุไลท์เมืองเกษเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
70 นางส

าว
ก่ิงดาว บ ารุงชาติ หจก.นครกาหลงธุรกิจโฆษณา ไม่เห็นด้วย

71 นาย สายันต์ ปวีณาภรณ์ หจก.วิจิตรศิลปปักธงชัย ไม่เห็นด้วย
72 นาง วยุรี แหลมหลัก FM 101.25 Mhz แม่โจ้เรดิโอ ไม่เห็นด้วย
73 นาย คมกฤช กุลบูลย์ สถานีวิทยุไลท์เมืองเกษเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
74 นาย มโนธรรม ใจหาญ หจก.คลองท่อมเรดิโอ เรคคอร์ด ไม่เห็นด้วย
75 นาง บุญสวย ชมพูสี ไม่เห็นด้วย
76 คุณ บุญเลียง เสนาวัง ไม่เห็นด้วย
77 คุณ สมจิตร โพนสีสม ไม่เห็นด้วย
78 นาย สมภาร ก้อนดินจ่ี ไม่เห็นด้วย
79 คุณ ค าบู่ จราฤทธ์ิ ไม่เห็นด้วย
80 นาย ศูนย์ ศรีษะเกษ ไม่เห็นด้วย
81 นาย ประสิทธ์ิ ชูข้าว ไม่เห็นด้วย
82 นาง บุญล้วน สอนบุญตา ไม่เห็นด้วย
83 คุณ พิกุล ไสลจิตร ไม่เห็นด้วย
84 คุณ ดวงจันทร์ อธิจร ไม่เห็นด้วย
85 คุณ วันทอง โชติพงค์ ไม่เห็นด้วย
86 นาย ประยูร ชอบดี ไม่เห็นด้วย
87 คุณ เสกสิทธ์ิ สิบสาน ไม่เห็นด้วย
88 คุณ สัมพันธ์ โสดา ไม่เห็นด้วย
89 คุณ วรพจน์ ไทยธานุ ไม่เห็นด้วย
90 คุณ สมดี สังภาคิน ไม่เห็นด้วย
91 คุณ อุทิศ ช่วยบุญ ไม่เห็นด้วย
92 คุณ อมร ค าภูมี ไม่เห็นด้วย
93 คุณ วันนี จันทร์คูณ ไม่เห็นด้วย
94 คุณ สุกานดา พัสคร ไม่เห็นด้วย
95 คุณ สวัสด์ิ จันทคัน ไม่เห็นด้วย
96 นาง แพงศรี สุขใส ไม่เห็นด้วย
97 คุณ อุดม พรมสุริยา ไม่เห็นด้วย
98 คุณ ส าลี พินธุวงค์ ไม่เห็นด้วย
99 คุณ ศศิรา วันชูเสริฐ ไม่เห็นด้วย
100 นาง ชวนพิศ อธิจร ไม่เห็นด้วย
101 คุณ ทองไส ภูคะไล ไม่เห็นด้วย
102 คุณ ฉวีวรรณ บุญไสย ไม่เห็นด้วย
103 นาย ธรรมศาสตร์ การถัก ไม่เห็นด้วย
104 คุณ ใจ บุราญสม ไม่เห็นด้วย
105 นางส

าว
อ้อม ภูวงค์ษา ไม่เห็นด้วย

106 นางส
าว

จิรนันท์ จันทวงษ์ หจก.24 เรดิโอ ไม่เห็นด้วย
107 นาย พิษณุ เสามี หจก.เมืองพรหมโฆษณา ไม่เห็นด้วย
108 อนัญญา เสามี หจก.มีฤทธ์ิ มีเดช มีเดีย ไม่เห็นด้วย
109 นาย ชุติพล เสามี หจก. น้ าเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
110 นางส

าว
อนงนาฎ บุตรดา บริษัท ไทย คอนเซปต์ แอนด์ ดีไซน์ จ ากัด ไม่เห็นด้วย

111 นางส
าว

พัชรินทร์ พัฒนะพิสัย สถานีวิทยุพัชรินทร์เรดิโอ FM 98.25 MHz ไม่เห็นด้วย
112 นาย ณพยง สุริยศ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ถุงเงิน มีเดียกรุ๊ป ไม่เห็นด้วย
113 นาง ณัทธมนกาญจน์ สุริยศ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พัชราภา มีเดีย กรุ๊ป ไม่เห็นด้วย
114 นาย หาญชัย วรรณทวี แผ่นดินทอง เรดิโอ FM 96.0 MHz ไม่เห็นด้วย
115 นาย กิตติพนธ์ ท้าวค า ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แฟมีล่ี มีเดีย กรุ๊ป ไม่เห็นด้วย
116 นาย ธีรพงษ์ นามพล หจก. เอส.ที.เรดิโอ มีเดีย ไม่เห็นด้วย
117 นาย สดใส ธนาสิทธ์ิ สถานีวิทยุศรีเจริญทรัพย์ ไม่เห็นด้วย
118 คุณ อรพินท์ พิมพิลา สถานีวิทยุศรีเจริญทรัพย์ ไม่เห็นด้วย
119 นาง ปาลิดา พิมพิลา สถานีวิทยุศรีเจริญทรัพย์ ไม่เห็นด้วย
120 นาย นาฤทธ์ิ บุญราชสุวรรณ ผู้รับฟัง ไม่เห็นด้วย
121 นาง ดวงจันทร์ วารีศรี หจก.บ้านเฮาเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
122 นาย ครรชิต พ่วงพูม ผู้รับฟัง ไม่เห็นด้วย
123 คุณ ชัณญาภัสณ์ ทรงจ า หจก.สระแก้ว เอ.อี.ซี. ไม่เห็นด้วย
124 นางส

าว
ปาละประวีร์ แก้วธีรนันท์ สถานีวิทยุคนเมืองเขาใหญ่ FM 101.50 MHz ไม่เห็นด้วย

125 พ.ต. อ าพันธ์ พิมพิลา สถานีวิทยุศรีเจริญทรัพย์ ไม่เห็นด้วย
126 คุณ ชนาพร เจริญผล สถานีวิทยุกระจายเสียงคนบางบ่อ ไม่เห็นด้วย
127 นางส

าว
ศรีพรรณ ด้วงฟู ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รักดอยเต่า ไม่เห็นด้วย

128 นาย ศิวราชย์ ถมอินทร์ สถานีวิทยุคนเมืองก าแพง ไม่เห็นด้วย
129 นาย สุพจน์ อุตราช หจก. ไร่อ้อยเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
130 อนุชภัทร อมรกิจ หจก.มายเวย์ เรดิโอ ไม่เห็นด้วย
131 นางส

าว
ฤทัย ฤกษ์อนันต์ หจก.ต้นกล้า มีเดีย ไม่เห็นด้วย

132 นาย อาทิตย์ แผ่นทอง ประชาชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย
133 นาง ปริชาติ รัตนวิชัย ประชาชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย
134 นาง ทองลี รุ่งเจริญ ประชาชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย
135 นางส

าว
ก่ิงดาว บ ารุงชาติ ประชาชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย

136 นาย นิธิศ จันกันทะ หจก.คนชนบทเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
137 นาย เพชร หนาแน่น หจก.ไดมอนด์ โฟร์สตาร์ ไม่เห็นด้วย
138 นาย กิตต์ประพัฒน์ พิรุณห์ หจก.ก้องฤทธ์ิ 98.50 ไม่เห็นด้วย
139 นาย กรณ์ ก้านเพชร สถานีวิทยุ ครูพิณถ่ินอีสาน ไม่เห็นด้วย
140 นางส

าว
นุกูล ค่ าคูณ ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย

141 นาง มุณี บุดดา ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย
142 นาย ไสว มีศิลป์ ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย
143 นาย อารมย์ ค าใส สถานีวิทยุ ครูพิณถ่ินอีสาน ไม่เห็นด้วย
144 นาง สนิท เมืองชม สถานีวิทยุ F.M. 90.00 MHz ไม่เห็นด้วย
145 นางส

าว
ศันสนีย์ สิงห์รอ สถานีวิทยุ F.M. 90.00 MHz ไม่เห็นด้วย

146 นาง สุจิตรา บุญรุ่ง หจก.สุจิตราเจพีมีเดีย ไม่เห็นด้วย
147 นาย ธันวา บุญรุ่ง เจพี F.M. 92.50 MHz ไม่เห็นด้วย
148 นาย พิชิต สุทธศาสตร คล่ืน 89.75 MHz แสงสวรรค์เรดิโอ ไม่เห็นด้วย
149 คุณ บัวบาล หมอป่า บริษัท แสนสุขวิช่ัน จ ากัด ไม่เห็นด้วย
150 นางส

าว
ศิรินญภัฐ สิทธิจักร์ ทุ่งทองเรดิโอ ไม่เห็นด้วย

151 คุณ โอภาส ปัญจสุร บริษัท แสนสุขวิช่ัน จ ากัด ไม่เห็นด้วย
152 นางส

าว
ภาคินี โตหยวก บริษัท แสนสุขวิช่ัน จ ากัด ไม่เห็นด้วย

153 นาย ชูชาติ อุทัยชิต หจก. ศิลาออนเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
154 นาย เอก นฤชาติวรพันธ์ บริษัท เจ้าพระยาลิสซ่ิง จ ากัด ไม่เห็นด้วย
155 ศักด์ิชาย โพธิระ มูลนิธิสว่างเบญจธรรมสมุทรสงคราม เห็นด้วย
156 ประวิทย์ สุวรรณรัตน์ กสทช เห็นด้วย
157 นายซาอุดี จุลเสวก ห้องช่างคอมฯ กสทช. เห็นด้วย
158 วิจิตร.นันวิไล - เห็นด้วย
159 น.ส รัตนาภรณ์ วงษ์ไกร รพ.พนมสารคาม เห็นด้วย
160 นาง ภัสสร ภักสาปี ศกร. เห็นด้วย
161 นาย  เผชิโชค  เสนากาญจน์ ชุมชนชินเขต  เขตหลักส่ี เห็นด้วย
162 ภูเสกข์ สาริยา หจก.มิตรเจริญเรดิโอ เห็นด้วย
163 นาย ธนายุทธ จันทร์สะฮาง FMคนศรีวัง เห็นด้วย
164 พรชัย เอ่ียมโสภณ สถานีวิทยุระนองซิต้ีเรดิโอ เห็นด้วย
165 นาย วานิต ถุงเงิน บริษัท สันติภาพมีเดีย จ ากัด เห็นด้วย
166 คุณ สาวินีย์ มณีทอง หจก.จี เอส พี แอดเวอทิสเม้นท์ เห็นด้วย
167 คุณ ณัชชา ติยะวรบุญ บจก.เอทเชทเทอร่า (อีทีซี) อินเตอร์เนช่ันแนล เห็นด้วย
168 นาย วานิต ถุงเงิน บริษัท สันติภาพมีเดีย  จ ากัด เห็นด้วย



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน กำรประกำศรำยช่ือผู้ชนะกำรประมูล และกำรพิจำรณำระดับกำรใช้งำนคล่ืนควำมถ่ี
 (รำยละเอียดตำม ข้อ 16 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

1 นาย กิตติพงษ์ สมควร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.เอ.เทเลคอม แอนด์ บรอดคาสท์ ไม่เห็นด้วย ท าไมไม่แยกออกมาเป็นอีกข้อ เพ่ือแจ้งว่า
-ระดับท้องถ่ิน มีรัศมีครอบคลุมพ้ืนท่ีพ้ืนท่ีในจังหวัดหน่ึงจังหวัด และควรมีระดับอ าเภอ ท่ีเป็นไปตามภูมิประเทศ เพราะบาง
จังหวัด มีพ้ืนท่ีแต่ละอ าเภอห่างไกล และคล่ืนความถ่ีส่งเข้าไปหรือส่งออกจากพ้ืนท่ีไม่ได้ เช่นจังหวัดเชียงใหม่ ควรแยกประมูล
เป็นส่วนๆ เช่น อ าเภอทางตอนเหนือ ตอนกลาง ตอนใต้ และบางอ าเภอท่ีอยู่ในหุบเขา
-ระดับภูมิภาค มีรัศมีครอบคลุมพ้ืนท่ีสองจังหวัด
-ระดับชาติ มีรัศมีครอบคลุมพ้ืนท่ีในทุกภาคของประเทศเอามาเขียน "ซ่อน"ไว้ตรงน้ีเพ่ืออะไร?

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและ
ก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ บัญญัติให้อ านาจคณะกรรมการในการแบ่งระดับการอนุญาตเป็นระดับชาติ ระดับภูมิภาค ระดับท้องถ่ิน โดยก าหนดพ้ืนท่ีพ้ืนท่ีการให้บริการไว้เป็นการ
เฉพาะ จึงไม่อาจก าหนดระดับการอนุญาตให้เป็นอย่างอ่ืนได้ ประกอบกับการพิจารณาระดับการใช้งานคล่ืนความถ่ีจะสามารถพิจารณาได้ต่อเม่ือการประมูลส้ินสุดลงและมีการประกาศรายช่ือผู้ชนะการประมูลในแต่ละคล่ืนความถ่ีแล้ว

2 นางสาว กาญจนาภรณ์ ศรีไสย นักจัดรายการวิทยุ สถานีวิทยุท้องถ่ินไทยวิถีไทย FM 95.50 MHz 
จังหวัดยะลา

ไม่เห็นด้วย ท าไมไม่แยกออกมาเป็นอีกข้อ เพ่ือแจ้งว่า
-ระดับท้องถ่ิน มีรัศมีครอบคลุมพ้ืนท่ีพ้ืนท่ีในจังหวัดหน่ึงจังหวัด และควรมีระดับอ าเภอ ท่ีเป็นไปตามภูมิประเทศ เพราะบาง
จังหวัด มีพ้ืนท่ีแต่ละอ าเภอห่างไกล และคล่ืนความถ่ีส่งเข้าไปหรือส่งออกจากพ้ืนท่ีไม่ได้ เช่นจังหวัดเชียงใหม่ ควรแยกประมูล
เป็นส่วนๆ เช่น อ าเภอทางตอนเหนือ ตอนกลาง ตอนใต้ และบางอ าเภอท่ีอยู่ในหุบเขา
-ระดับภูมิภาค มีรัศมีครอบคลุมพ้ืนท่ีสองจังหวัด
-ระดับชาติ มีรัศมีครอบคลุมพ้ืนท่ีในทุกภาคของประเทศเอามาเขียน "ซ่อน"ไว้ตรงน้ีเพ่ืออะไร?

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและ
ก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ บัญญัติให้อ านาจคณะกรรมการในการแบ่งระดับการอนุญาตเป็นระดับชาติ ระดับภูมิภาค ระดับท้องถ่ิน โดยก าหนดพ้ืนท่ีพ้ืนท่ีการให้บริการไว้เป็นการ
เฉพาะ จึงไม่อาจก าหนดระดับการอนุญาตให้เป็นอย่างอ่ืนได้ ประกอบกับการพิจารณาระดับการใช้งานคล่ืนความถ่ีจะสามารถพิจารณาได้ต่อเม่ือการประมูลส้ินสุดลงและมีการประกาศรายช่ือผู้ชนะการประมูลในแต่ละคล่ืนความถ่ีแล้ว

3 เกษร พรหมแก้ว นักจัดรายการวิทยุ สถานีวิทยุท้องถ่ินไทยวิถีไทย FM 95.50 MHz 
จังหวัดยะลา

ไม่เห็นด้วย ท าไมไม่แยกออกมาเป็นอีกข้อ เพ่ือแจ้งว่า
-ระดับท้องถ่ิน มีรัศมีครอบคลุมพ้ืนท่ีพ้ืนท่ีในจังหวัดหน่ึงจังหวัด และควรมีระดับอ าเภอ ท่ีเป็นไปตามภูมิประเทศ เพราะบาง
จังหวัด มีพ้ืนท่ีแต่ละอ าเภอห่างไกล และคล่ืนความถ่ีส่งเข้าไปหรือส่งออกจากพ้ืนท่ีไม่ได้ เช่นจังหวัดเชียงใหม่ ควรแยกประมูล
เป็นส่วนๆ เช่น อ าเภอทางตอนเหนือ ตอนกลาง ตอนใต้ และบางอ าเภอท่ีอยู่ในหุบเขา
-ระดับภูมิภาค มีรัศมีครอบคลุมพ้ืนท่ีสองจังหวัด
-ระดับชาติ มีรัศมีครอบคลุมพ้ืนท่ีในทุกภาคของประเทศเอามาเขียน "ซ่อน"ไว้ตรงน้ีเพ่ืออะไร?

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและ
ก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ บัญญัติให้อ านาจคณะกรรมการในการแบ่งระดับการอนุญาตเป็นระดับชาติ ระดับภูมิภาค ระดับท้องถ่ิน โดยก าหนดพ้ืนท่ีพ้ืนท่ีการให้บริการไว้เป็นการ
เฉพาะ จึงไม่อาจก าหนดระดับการอนุญาตให้เป็นอย่างอ่ืนได้ ประกอบกับการพิจารณาระดับการใช้งานคล่ืนความถ่ีจะสามารถพิจารณาได้ต่อเม่ือการประมูลส้ินสุดลงและมีการประกาศรายช่ือผู้ชนะการประมูลในแต่ละคล่ืนความถ่ีแล้ว

4 นาย ทองอินทร์ สมควร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.เอ.เทเลคอม แอนด์ บรอดคาสท์ ไม่เห็นด้วย ท าไมไม่แยกออกมาเป็นอีกข้อ เพ่ือแจ้งว่า
-ระดับท้องถ่ิน มีรัศมีครอบคลุมพ้ืนท่ีพ้ืนท่ีในจังหวัดหน่ึงจังหวัด และควรมีระดับอ าเภอ ท่ีเป็นไปตามภูมิประเทศ เพราะบาง
จังหวัด มีพ้ืนท่ีแต่ละอ าเภอห่างไกล และคล่ืนความถ่ีส่งเข้าไปหรือส่งออกจากพ้ืนท่ีไม่ได้ เช่นจังหวัดเชียงใหม่ ควรแยกประมูล
เป็นส่วนๆ เช่น อ าเภอทางตอนเหนือ ตอนกลาง ตอนใต้ และบางอ าเภอท่ีอยู่ในหุบเขา
-ระดับภูมิภาค มีรัศมีครอบคลุมพ้ืนท่ีสองจังหวัด
-ระดับชาติ มีรัศมีครอบคลุมพ้ืนท่ีในทุกภาคของประเทศเอามาเขียน "ซ่อน"ไว้ตรงน้ีเพ่ืออะไร?

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและ
ก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ บัญญัติให้อ านาจคณะกรรมการในการแบ่งระดับการอนุญาตเป็นระดับชาติ ระดับภูมิภาค ระดับท้องถ่ิน โดยก าหนดพ้ืนท่ีพ้ืนท่ีการให้บริการไว้เป็นการ
เฉพาะ จึงไม่อาจก าหนดระดับการอนุญาตให้เป็นอย่างอ่ืนได้ ประกอบกับการพิจารณาระดับการใช้งานคล่ืนความถ่ีจะสามารถพิจารณาได้ต่อเม่ือการประมูลส้ินสุดลงและมีการประกาศรายช่ือผู้ชนะการประมูลในแต่ละคล่ืนความถ่ีแล้ว

5 นาย เดชชนะ สุริยวรรณ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิทยุคนอมก๋อย ไม่เห็นด้วย ท าไมไม่แยกออกมาเป็นอีกข้อ เพ่ือแจ้งว่า
-ระดับท้องถ่ิน มีรัศมีครอบคลุมพ้ืนท่ีพ้ืนท่ีในจังหวัดหน่ึงจังหวัด และควรมีระดับอ าเภอ ท่ีเป็นไปตามภูมิประเทศ เพราะบาง
จังหวัด มีพ้ืนท่ีแต่ละอ าเภอห่างไกล และคล่ืนความถ่ีส่งเข้าไปหรือส่งออกจากพ้ืนท่ีไม่ได้ เช่นจังหวัดเชียงใหม่ ควรแยกประมูล
เป็นส่วนๆ เช่น อ าเภอทางตอนเหนือ ตอนกลาง ตอนใต้ และบางอ าเภอท่ีอยู่ในหุบเขา
-ระดับภูมิภาค มีรัศมีครอบคลุมพ้ืนท่ีสองจังหวัด
-ระดับชาติ มีรัศมีครอบคลุมพ้ืนท่ีในทุกภาคของประเทศเอามาเขียน "ซ่อน"ไว้ตรงน้ีเพ่ืออะไร?

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและ
ก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ บัญญัติให้อ านาจคณะกรรมการในการแบ่งระดับการอนุญาตเป็นระดับชาติ ระดับภูมิภาค ระดับท้องถ่ิน โดยก าหนดพ้ืนท่ีพ้ืนท่ีการให้บริการไว้เป็นการ
เฉพาะ จึงไม่อาจก าหนดระดับการอนุญาตให้เป็นอย่างอ่ืนได้ ประกอบกับการพิจารณาระดับการใช้งานคล่ืนความถ่ีจะสามารถพิจารณาได้ต่อเม่ือการประมูลส้ินสุดลงและมีการประกาศรายช่ือผู้ชนะการประมูลในแต่ละคล่ืนความถ่ีแล้ว

6 นางสาว อนัญญา ปันศิริ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.เอ.เทเลคอม แอนด์ บรอดคาสท์ ไม่เห็นด้วย ท าไมไม่แยกออกมาเป็นอีกข้อ เพ่ือแจ้งว่า
-ระดับท้องถ่ิน มีรัศมีครอบคลุมพ้ืนท่ีพ้ืนท่ีในจังหวัดหน่ึงจังหวัด และควรมีระดับอ าเภอ ท่ีเป็นไปตามภูมิประเทศ เพราะบาง
จังหวัด มีพ้ืนท่ีแต่ละอ าเภอห่างไกล และคล่ืนความถ่ีส่งเข้าไปหรือส่งออกจากพ้ืนท่ีไม่ได้ เช่นจังหวัดเชียงใหม่ ควรแยกประมูล
เป็นส่วนๆ เช่น อ าเภอทางตอนเหนือ ตอนกลาง ตอนใต้ และบางอ าเภอท่ีอยู่ในหุบเขา
-ระดับภูมิภาค มีรัศมีครอบคลุมพ้ืนท่ีสองจังหวัด
-ระดับชาติ มีรัศมีครอบคลุมพ้ืนท่ีในทุกภาคของประเทศเอามาเขียน "ซ่อน"ไว้ตรงน้ีเพ่ืออะไร?

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและ
ก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ บัญญัติให้อ านาจคณะกรรมการในการแบ่งระดับการอนุญาตเป็นระดับชาติ ระดับภูมิภาค ระดับท้องถ่ิน โดยก าหนดพ้ืนท่ีพ้ืนท่ีการให้บริการไว้เป็นการ
เฉพาะ จึงไม่อาจก าหนดระดับการอนุญาตให้เป็นอย่างอ่ืนได้ ประกอบกับการพิจารณาระดับการใช้งานคล่ืนความถ่ีจะสามารถพิจารณาได้ต่อเม่ือการประมูลส้ินสุดลงและมีการประกาศรายช่ือผู้ชนะการประมูลในแต่ละคล่ืนความถ่ีแล้ว

7 นาง บัวเขียว สมควร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.เอ.เทเลคอม แอนด์ บรอดคาสท์ ไม่เห็นด้วย ท าไมไม่แยกออกมาเป็นอีกข้อ เพ่ือแจ้งว่า
-ระดับท้องถ่ิน มีรัศมีครอบคลุมพ้ืนท่ีพ้ืนท่ีในจังหวัดหน่ึงจังหวัด และควรมีระดับอ าเภอ ท่ีเป็นไปตามภูมิประเทศ เพราะบาง
จังหวัด มีพ้ืนท่ีแต่ละอ าเภอห่างไกล และคล่ืนความถ่ีส่งเข้าไปหรือส่งออกจากพ้ืนท่ีไม่ได้ เช่นจังหวัดเชียงใหม่ ควรแยกประมูล
เป็นส่วนๆ เช่น อ าเภอทางตอนเหนือ ตอนกลาง ตอนใต้ และบางอ าเภอท่ีอยู่ในหุบเขา
-ระดับภูมิภาค มีรัศมีครอบคลุมพ้ืนท่ีสองจังหวัด
-ระดับชาติ มีรัศมีครอบคลุมพ้ืนท่ีในทุกภาคของประเทศเอามาเขียน "ซ่อน"ไว้ตรงน้ีเพ่ืออะไร?

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและ
ก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ บัญญัติให้อ านาจคณะกรรมการในการแบ่งระดับการอนุญาตเป็นระดับชาติ ระดับภูมิภาค ระดับท้องถ่ิน โดยก าหนดพ้ืนท่ีพ้ืนท่ีการให้บริการไว้เป็นการ
เฉพาะ จึงไม่อาจก าหนดระดับการอนุญาตให้เป็นอย่างอ่ืนได้ ประกอบกับการพิจารณาระดับการใช้งานคล่ืนความถ่ีจะสามารถพิจารณาได้ต่อเม่ือการประมูลส้ินสุดลงและมีการประกาศรายช่ือผู้ชนะการประมูลในแต่ละคล่ืนความถ่ีแล้ว

8 นาง พรพรรณ สุริยวรรณ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิทยุคนอมก๋อย ไม่เห็นด้วย ท าไมไม่แยกออกมาเป็นอีกข้อ เพ่ือแจ้งว่า
-ระดับท้องถ่ิน มีรัศมีครอบคลุมพ้ืนท่ีพ้ืนท่ีในจังหวัดหน่ึงจังหวัด และควรมีระดับอ าเภอ ท่ีเป็นไปตามภูมิประเทศ เพราะบาง
จังหวัด มีพ้ืนท่ีแต่ละอ าเภอห่างไกล และคล่ืนความถ่ีส่งเข้าไปหรือส่งออกจากพ้ืนท่ีไม่ได้ เช่นจังหวัดเชียงใหม่ ควรแยกประมูล
เป็นส่วนๆ เช่น อ าเภอทางตอนเหนือ ตอนกลาง ตอนใต้ และบางอ าเภอท่ีอยู่ในหุบเขา
-ระดับภูมิภาค มีรัศมีครอบคลุมพ้ืนท่ีสองจังหวัด
-ระดับชาติ มีรัศมีครอบคลุมพ้ืนท่ีในทุกภาคของประเทศเอามาเขียน "ซ่อน"ไว้ตรงน้ีเพ่ืออะไร?

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและ
ก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ บัญญัติให้อ านาจคณะกรรมการในการแบ่งระดับการอนุญาตเป็นระดับชาติ ระดับภูมิภาค ระดับท้องถ่ิน โดยก าหนดพ้ืนท่ีพ้ืนท่ีการให้บริการไว้เป็นการ
เฉพาะ จึงไม่อาจก าหนดระดับการอนุญาตให้เป็นอย่างอ่ืนได้ ประกอบกับการพิจารณาระดับการใช้งานคล่ืนความถ่ีจะสามารถพิจารณาได้ต่อเม่ือการประมูลส้ินสุดลงและมีการประกาศรายช่ือผู้ชนะการประมูลในแต่ละคล่ืนความถ่ีแล้ว

9 นางสาว สุพิชชา อุทาโย สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จ ากัด ไม่เห็นด้วย ท าไมไม่แยกออกมาเป็นอีกข้อ เพ่ือแจ้งว่า
-ระดับท้องถ่ิน มีรัศมีครอบคลุมพ้ืนท่ีพ้ืนท่ีในจังหวัดหน่ึงจังหวัด และควรมีระดับอ าเภอ ท่ีเป็นไปตามภูมิประเทศ เพราะบาง
จังหวัด มีพ้ืนท่ีแต่ละอ าเภอห่างไกล และคล่ืนความถ่ีส่งเข้าไปหรือส่งออกจากพ้ืนท่ีไม่ได้ เช่นจังหวัดเชียงใหม่ ควรแยกประมูล
เป็นส่วนๆ เช่น อ าเภอทางตอนเหนือ ตอนกลาง ตอนใต้ และบางอ าเภอท่ีอยู่ในหุบเขา
-ระดับภูมิภาค มีรัศมีครอบคลุมพ้ืนท่ีสองจังหวัด
-ระดับชาติ มีรัศมีครอบคลุมพ้ืนท่ีในทุกภาคของประเทศเอามาเขียน "ซ่อน"ไว้ตรงน้ีเพ่ืออะไร?

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและ
ก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ บัญญัติให้อ านาจคณะกรรมการในการแบ่งระดับการอนุญาตเป็นระดับชาติ ระดับภูมิภาค ระดับท้องถ่ิน โดยก าหนดพ้ืนท่ีพ้ืนท่ีการให้บริการไว้เป็นการ
เฉพาะ จึงไม่อาจก าหนดระดับการอนุญาตให้เป็นอย่างอ่ืนได้ ประกอบกับการพิจารณาระดับการใช้งานคล่ืนความถ่ีจะสามารถพิจารณาได้ต่อเม่ือการประมูลส้ินสุดลงและมีการประกาศรายช่ือผู้ชนะการประมูลในแต่ละคล่ืนความถ่ีแล้ว

10 นาง นันทภัค ฝ่ายบุตร สถานีวิทยุฟ้าใสเรดิโอ fm 90.00 MHz ไม่เห็นด้วย ท าไมไม่แยกออกมาเป็นอีกข้อ เพ่ือแจ้งว่า
-ระดับท้องถ่ิน มีรัศมีครอบคลุมพ้ืนท่ีพ้ืนท่ีในจังหวัดหน่ึงจังหวัด และควรมีระดับอ าเภอ ท่ีเป็นไปตามภูมิประเทศ เพราะบาง
จังหวัด มีพ้ืนท่ีแต่ละอ าเภอห่างไกล และคล่ืนความถ่ีส่งเข้าไปหรือส่งออกจากพ้ืนท่ีไม่ได้ เช่นจังหวัดเชียงใหม่ ควรแยกประมูล
เป็นส่วนๆ เช่น อ าเภอทางตอนเหนือ ตอนกลาง ตอนใต้ และบางอ าเภอท่ีอยู่ในหุบเขา
-ระดับภูมิภาค มีรัศมีครอบคลุมพ้ืนท่ีสองจังหวัด
-ระดับชาติ มีรัศมีครอบคลุมพ้ืนท่ีในทุกภาคของประเทศเอามาเขียน "ซ่อน"ไว้ตรงน้ีเพ่ืออะไร?

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและ
ก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ บัญญัติให้อ านาจคณะกรรมการในการแบ่งระดับการอนุญาตเป็นระดับชาติ ระดับภูมิภาค ระดับท้องถ่ิน โดยก าหนดพ้ืนท่ีพ้ืนท่ีการให้บริการไว้เป็นการ
เฉพาะ จึงไม่อาจก าหนดระดับการอนุญาตให้เป็นอย่างอ่ืนได้ ประกอบกับการพิจารณาระดับการใช้งานคล่ืนความถ่ีจะสามารถพิจารณาได้ต่อเม่ือการประมูลส้ินสุดลงและมีการประกาศรายช่ือผู้ชนะการประมูลในแต่ละคล่ืนความถ่ีแล้ว

11 นางสาว ดาริน ดวงเต็ม นักจัดรายการวิทยุ สถานีวิทยุท้องถ่ินไทยวิถีไทย FM 95.50 MHz 
จังหวัดยะลา

ไม่เห็นด้วย ท าไมไม่แยกออกมาเป็นอีกข้อ เพ่ือแจ้งว่า
-ระดับท้องถ่ิน มีรัศมีครอบคลุมพ้ืนท่ีพ้ืนท่ีในจังหวัดหน่ึงจังหวัด และควรมีระดับอ าเภอ ท่ีเป็นไปตามภูมิประเทศ เพราะบาง
จังหวัด มีพ้ืนท่ีแต่ละอ าเภอห่างไกล และคล่ืนความถ่ีส่งเข้าไปหรือส่งออกจากพ้ืนท่ีไม่ได้ เช่นจังหวัดเชียงใหม่ ควรแยกประมูล
เป็นส่วนๆ เช่น อ าเภอทางตอนเหนือ ตอนกลาง ตอนใต้ และบางอ าเภอท่ีอยู่ในหุบเขา
-ระดับภูมิภาค มีรัศมีครอบคลุมพ้ืนท่ีสองจังหวัด
-ระดับชาติ มีรัศมีครอบคลุมพ้ืนท่ีในทุกภาคของประเทศเอามาเขียน "ซ่อน"ไว้ตรงน้ีเพ่ืออะไร?

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและ
ก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ บัญญัติให้อ านาจคณะกรรมการในการแบ่งระดับการอนุญาตเป็นระดับชาติ ระดับภูมิภาค ระดับท้องถ่ิน โดยก าหนดพ้ืนท่ีพ้ืนท่ีการให้บริการไว้เป็นการ
เฉพาะ จึงไม่อาจก าหนดระดับการอนุญาตให้เป็นอย่างอ่ืนได้ ประกอบกับการพิจารณาระดับการใช้งานคล่ืนความถ่ีจะสามารถพิจารณาได้ต่อเม่ือการประมูลส้ินสุดลงและมีการประกาศรายช่ือผู้ชนะการประมูลในแต่ละคล่ืนความถ่ีแล้ว

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ .ศ. ...



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน กำรประกำศรำยช่ือผู้ชนะกำรประมูล และกำรพิจำรณำระดับกำรใช้งำนคล่ืนควำมถ่ี
 (รำยละเอียดตำม ข้อ 16 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ .ศ. ...

12 นาย ทวี อรุณศรี นักจัดรายการวิทยุ สถานีวิทยุท้องถ่ินไทยวิถีไทย FM 95.50 MHz 
จังหวัดยะลา

ไม่เห็นด้วย ท าไมไม่แยกออกมาเป็นอีกข้อ เพ่ือแจ้งว่า
-ระดับท้องถ่ิน มีรัศมีครอบคลุมพ้ืนท่ีพ้ืนท่ีในจังหวัดหน่ึงจังหวัด และควรมีระดับอ าเภอ ท่ีเป็นไปตามภูมิประเทศ เพราะบาง
จังหวัด มีพ้ืนท่ีแต่ละอ าเภอห่างไกล และคล่ืนความถ่ีส่งเข้าไปหรือส่งออกจากพ้ืนท่ีไม่ได้ เช่นจังหวัดเชียงใหม่ ควรแยกประมูล
เป็นส่วนๆ เช่น อ าเภอทางตอนเหนือ ตอนกลาง ตอนใต้ และบางอ าเภอท่ีอยู่ในหุบเขา
-ระดับภูมิภาค มีรัศมีครอบคลุมพ้ืนท่ีสองจังหวัด
-ระดับชาติ มีรัศมีครอบคลุมพ้ืนท่ีในทุกภาคของประเทศเอามาเขียน "ซ่อน"ไว้ตรงน้ีเพ่ืออะไร?

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและ
ก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ บัญญัติให้อ านาจคณะกรรมการในการแบ่งระดับการอนุญาตเป็นระดับชาติ ระดับภูมิภาค ระดับท้องถ่ิน โดยก าหนดพ้ืนท่ีพ้ืนท่ีการให้บริการไว้เป็นการ
เฉพาะ จึงไม่อาจก าหนดระดับการอนุญาตให้เป็นอย่างอ่ืนได้ ประกอบกับการพิจารณาระดับการใช้งานคล่ืนความถ่ีจะสามารถพิจารณาได้ต่อเม่ือการประมูลส้ินสุดลงและมีการประกาศรายช่ือผู้ชนะการประมูลในแต่ละคล่ืนความถ่ีแล้ว

13 นางสาว พิมพ์ชนก ล่ิมเร่ิมสกุล นักจัดรายการวิทยุ สถานีวิทยุท้องถ่ินไทยวิถีไทย FM 95.50 MHz 
จังหวัดยะลา

ไม่เห็นด้วย ท าไมไม่แยกออกมาเป็นอีกข้อ เพ่ือแจ้งว่า
-ระดับท้องถ่ิน มีรัศมีครอบคลุมพ้ืนท่ีพ้ืนท่ีในจังหวัดหน่ึงจังหวัด และควรมีระดับอ าเภอ ท่ีเป็นไปตามภูมิประเทศ เพราะบาง
จังหวัด มีพ้ืนท่ีแต่ละอ าเภอห่างไกล และคล่ืนความถ่ีส่งเข้าไปหรือส่งออกจากพ้ืนท่ีไม่ได้ เช่นจังหวัดเชียงใหม่ ควรแยกประมูล
เป็นส่วนๆ เช่น อ าเภอทางตอนเหนือ ตอนกลาง ตอนใต้ และบางอ าเภอท่ีอยู่ในหุบเขา
-ระดับภูมิภาค มีรัศมีครอบคลุมพ้ืนท่ีสองจังหวัด
-ระดับชาติ มีรัศมีครอบคลุมพ้ืนท่ีในทุกภาคของประเทศเอามาเขียน "ซ่อน"ไว้ตรงน้ีเพ่ืออะไร?

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและ
ก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ บัญญัติให้อ านาจคณะกรรมการในการแบ่งระดับการอนุญาตเป็นระดับชาติ ระดับภูมิภาค ระดับท้องถ่ิน โดยก าหนดพ้ืนท่ีพ้ืนท่ีการให้บริการไว้เป็นการ
เฉพาะ จึงไม่อาจก าหนดระดับการอนุญาตให้เป็นอย่างอ่ืนได้ ประกอบกับการพิจารณาระดับการใช้งานคล่ืนความถ่ีจะสามารถพิจารณาได้ต่อเม่ือการประมูลส้ินสุดลงและมีการประกาศรายช่ือผู้ชนะการประมูลในแต่ละคล่ืนความถ่ีแล้ว

14 นาย วิโรจน์ ศรีไสย นักจัดรายการวิทยุ สถานีวิทยุท้องถ่ินไทยวิถีไทย FM 95.50 MHz 
จังหวัดยะลา

ไม่เห็นด้วย ท าไมไม่แยกออกมาเป็นอีกข้อ เพ่ือแจ้งว่า
-ระดับท้องถ่ิน มีรัศมีครอบคลุมพ้ืนท่ีพ้ืนท่ีในจังหวัดหน่ึงจังหวัด และควรมีระดับอ าเภอ ท่ีเป็นไปตามภูมิประเทศ เพราะบาง
จังหวัด มีพ้ืนท่ีแต่ละอ าเภอห่างไกล และคล่ืนความถ่ีส่งเข้าไปหรือส่งออกจากพ้ืนท่ีไม่ได้ เช่นจังหวัดเชียงใหม่ ควรแยกประมูล
เป็นส่วนๆ เช่น อ าเภอทางตอนเหนือ ตอนกลาง ตอนใต้ และบางอ าเภอท่ีอยู่ในหุบเขา
-ระดับภูมิภาค มีรัศมีครอบคลุมพ้ืนท่ีสองจังหวัด
-ระดับชาติ มีรัศมีครอบคลุมพ้ืนท่ีในทุกภาคของประเทศเอามาเขียน "ซ่อน"ไว้ตรงน้ีเพ่ืออะไร?

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและ
ก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ บัญญัติให้อ านาจคณะกรรมการในการแบ่งระดับการอนุญาตเป็นระดับชาติ ระดับภูมิภาค ระดับท้องถ่ิน โดยก าหนดพ้ืนท่ีพ้ืนท่ีการให้บริการไว้เป็นการ
เฉพาะ จึงไม่อาจก าหนดระดับการอนุญาตให้เป็นอย่างอ่ืนได้ ประกอบกับการพิจารณาระดับการใช้งานคล่ืนความถ่ีจะสามารถพิจารณาได้ต่อเม่ือการประมูลส้ินสุดลงและมีการประกาศรายช่ือผู้ชนะการประมูลในแต่ละคล่ืนความถ่ีแล้ว

15 นาย สุชาติ รัฐพิทักษ์สันติ นักจัดรายการวิทยุ สถานีวิทยุท้องถ่ินไทยวิถีไทย FM 95.50 MHz 
จังหวัดยะลา

ไม่เห็นด้วย ท าไมไม่แยกออกมาเป็นอีกข้อ เพ่ือแจ้งว่า
-ระดับท้องถ่ิน มีรัศมีครอบคลุมพ้ืนท่ีพ้ืนท่ีในจังหวัดหน่ึงจังหวัด และควรมีระดับอ าเภอ ท่ีเป็นไปตามภูมิประเทศ เพราะบาง
จังหวัด มีพ้ืนท่ีแต่ละอ าเภอห่างไกล และคล่ืนความถ่ีส่งเข้าไปหรือส่งออกจากพ้ืนท่ีไม่ได้ เช่นจังหวัดเชียงใหม่ ควรแยกประมูล
เป็นส่วนๆ เช่น อ าเภอทางตอนเหนือ ตอนกลาง ตอนใต้ และบางอ าเภอท่ีอยู่ในหุบเขา
-ระดับภูมิภาค มีรัศมีครอบคลุมพ้ืนท่ีสองจังหวัด
-ระดับชาติ มีรัศมีครอบคลุมพ้ืนท่ีในทุกภาคของประเทศเอามาเขียน "ซ่อน"ไว้ตรงน้ีเพ่ืออะไร?

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและ
ก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ บัญญัติให้อ านาจคณะกรรมการในการแบ่งระดับการอนุญาตเป็นระดับชาติ ระดับภูมิภาค ระดับท้องถ่ิน โดยก าหนดพ้ืนท่ีพ้ืนท่ีการให้บริการไว้เป็นการ
เฉพาะ จึงไม่อาจก าหนดระดับการอนุญาตให้เป็นอย่างอ่ืนได้ ประกอบกับการพิจารณาระดับการใช้งานคล่ืนความถ่ีจะสามารถพิจารณาได้ต่อเม่ือการประมูลส้ินสุดลงและมีการประกาศรายช่ือผู้ชนะการประมูลในแต่ละคล่ืนความถ่ีแล้ว

16 นางสาว สุภาภรณ์ ศรีไสย นักจัดรายการวิทยุ สถานีวิทยุท้องถ่ินไทยวิถีไทย FM 95.50 MHz 
จังหวัดยะลา

ไม่เห็นด้วย ท าไมไม่แยกออกมาเป็นอีกข้อ เพ่ือแจ้งว่า
-ระดับท้องถ่ิน มีรัศมีครอบคลุมพ้ืนท่ีพ้ืนท่ีในจังหวัดหน่ึงจังหวัด และควรมีระดับอ าเภอ ท่ีเป็นไปตามภูมิประเทศ เพราะบาง
จังหวัด มีพ้ืนท่ีแต่ละอ าเภอห่างไกล และคล่ืนความถ่ีส่งเข้าไปหรือส่งออกจากพ้ืนท่ีไม่ได้ เช่นจังหวัดเชียงใหม่ ควรแยกประมูล
เป็นส่วนๆ เช่น อ าเภอทางตอนเหนือ ตอนกลาง ตอนใต้ และบางอ าเภอท่ีอยู่ในหุบเขา
-ระดับภูมิภาค มีรัศมีครอบคลุมพ้ืนท่ีสองจังหวัด
-ระดับชาติ มีรัศมีครอบคลุมพ้ืนท่ีในทุกภาคของประเทศเอามาเขียน "ซ่อน"ไว้ตรงน้ีเพ่ืออะไร?

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและ
ก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ บัญญัติให้อ านาจคณะกรรมการในการแบ่งระดับการอนุญาตเป็นระดับชาติ ระดับภูมิภาค ระดับท้องถ่ิน โดยก าหนดพ้ืนท่ีพ้ืนท่ีการให้บริการไว้เป็นการ
เฉพาะ จึงไม่อาจก าหนดระดับการอนุญาตให้เป็นอย่างอ่ืนได้ ประกอบกับการพิจารณาระดับการใช้งานคล่ืนความถ่ีจะสามารถพิจารณาได้ต่อเม่ือการประมูลส้ินสุดลงและมีการประกาศรายช่ือผู้ชนะการประมูลในแต่ละคล่ืนความถ่ีแล้ว

17 นาง บังอร ชูติธวัช สถานีวิทยุกระจายเสียง ดีดีเรดิโอ คนส่ีค้ิว ไม่เห็นด้วย ท าไมไม่แยกออกมาเป็นอีกข้อ เพ่ือแจ้งว่า
-ระดับท้องถ่ิน มีรัศมีครอบคลุมพ้ืนท่ีพ้ืนท่ีในจังหวัดหน่ึงจังหวัด และควรมีระดับอ าเภอ ท่ีเป็นไปตามภูมิประเทศ เพราะบาง
จังหวัด มีพ้ืนท่ีแต่ละอ าเภอห่างไกล และคล่ืนความถ่ีส่งเข้าไปหรือส่งออกจากพ้ืนท่ีไม่ได้ เช่นจังหวัดเชียงใหม่ ควรแยกประมูล
เป็นส่วนๆ เช่น อ าเภอทางตอนเหนือ ตอนกลาง ตอนใต้ และบางอ าเภอท่ีอยู่ในหุบเขา
-ระดับภูมิภาค มีรัศมีครอบคลุมพ้ืนท่ีสองจังหวัด
-ระดับชาติ มีรัศมีครอบคลุมพ้ืนท่ีในทุกภาคของประเทศเอามาเขียน "ซ่อน"ไว้ตรงน้ีเพ่ืออะไร?

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและ
ก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ บัญญัติให้อ านาจคณะกรรมการในการแบ่งระดับการอนุญาตเป็นระดับชาติ ระดับภูมิภาค ระดับท้องถ่ิน โดยก าหนดพ้ืนท่ีพ้ืนท่ีการให้บริการไว้เป็นการ
เฉพาะ จึงไม่อาจก าหนดระดับการอนุญาตให้เป็นอย่างอ่ืนได้ ประกอบกับการพิจารณาระดับการใช้งานคล่ืนความถ่ีจะสามารถพิจารณาได้ต่อเม่ือการประมูลส้ินสุดลงและมีการประกาศรายช่ือผู้ชนะการประมูลในแต่ละคล่ืนความถ่ีแล้ว

18 นาย เสน่ห์ บุญแก้ว สถานีวิทยุบ้านผือเรดิโอ 94.75 ไม่เห็นด้วย ท าไมไม่แยกออกมาเป็นอีกข้อ เพ่ือแจ้งว่า
-ระดับท้องถ่ิน มีรัศมีครอบคลุมพ้ืนท่ีพ้ืนท่ีในจังหวัดหน่ึงจังหวัด และควรมีระดับอ าเภอ ท่ีเป็นไปตามภูมิประเทศ เพราะบาง
จังหวัด มีพ้ืนท่ีแต่ละอ าเภอห่างไกล และคล่ืนความถ่ีส่งเข้าไปหรือส่งออกจากพ้ืนท่ีไม่ได้ เช่นจังหวัดเชียงใหม่ ควรแยกประมูล
เป็นส่วนๆ เช่น อ าเภอทางตอนเหนือ ตอนกลาง ตอนใต้ และบางอ าเภอท่ีอยู่ในหุบเขา
-ระดับภูมิภาค มีรัศมีครอบคลุมพ้ืนท่ีสองจังหวัด
-ระดับชาติ มีรัศมีครอบคลุมพ้ืนท่ีในทุกภาคของประเทศเอามาเขียน "ซ่อน"ไว้ตรงน้ีเพ่ืออะไร?

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและ
ก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ บัญญัติให้อ านาจคณะกรรมการในการแบ่งระดับการอนุญาตเป็นระดับชาติ ระดับภูมิภาค ระดับท้องถ่ิน โดยก าหนดพ้ืนท่ีพ้ืนท่ีการให้บริการไว้เป็นการ
เฉพาะ จึงไม่อาจก าหนดระดับการอนุญาตให้เป็นอย่างอ่ืนได้ ประกอบกับการพิจารณาระดับการใช้งานคล่ืนความถ่ีจะสามารถพิจารณาได้ต่อเม่ือการประมูลส้ินสุดลงและมีการประกาศรายช่ือผู้ชนะการประมูลในแต่ละคล่ืนความถ่ีแล้ว

19 นาง รัตฎา โพธ์ิผล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รัตฎา เรดิโอ ไม่เห็นด้วย ท าไมไม่แยกออกมาเป็นอีกข้อ เพ่ือแจ้งว่า
-ระดับท้องถ่ิน มีรัศมีครอบคลุมพ้ืนท่ีพ้ืนท่ีในจังหวัดหน่ึงจังหวัด และควรมีระดับอ าเภอ ท่ีเป็นไปตามภูมิประเทศ เพราะบาง
จังหวัด มีพ้ืนท่ีแต่ละอ าเภอห่างไกล และคล่ืนความถ่ีส่งเข้าไปหรือส่งออกจากพ้ืนท่ีไม่ได้ เช่นจังหวัดเชียงใหม่ ควรแยกประมูล
เป็นส่วนๆ เช่น อ าเภอทางตอนเหนือ ตอนกลาง ตอนใต้ และบางอ าเภอท่ีอยู่ในหุบเขา
-ระดับภูมิภาค มีรัศมีครอบคลุมพ้ืนท่ีสองจังหวัด
-ระดับชาติ มีรัศมีครอบคลุมพ้ืนท่ีในทุกภาคของประเทศเอามาเขียน "ซ่อน"ไว้ตรงน้ีเพ่ืออะไร?

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและ
ก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ บัญญัติให้อ านาจคณะกรรมการในการแบ่งระดับการอนุญาตเป็นระดับชาติ ระดับภูมิภาค ระดับท้องถ่ิน โดยก าหนดพ้ืนท่ีพ้ืนท่ีการให้บริการไว้เป็นการ
เฉพาะ จึงไม่อาจก าหนดระดับการอนุญาตให้เป็นอย่างอ่ืนได้ ประกอบกับการพิจารณาระดับการใช้งานคล่ืนความถ่ีจะสามารถพิจารณาได้ต่อเม่ือการประมูลส้ินสุดลงและมีการประกาศรายช่ือผู้ชนะการประมูลในแต่ละคล่ืนความถ่ีแล้ว

20 นาย สงัด สระสูงเนิน หจก.สระสูงเนิน ไม่เห็นด้วย ท าไมไม่แยกออกมาเป็นอีกข้อ เพ่ือแจ้งว่า
-ระดับท้องถ่ิน มีรัศมีครอบคลุมพ้ืนท่ีพ้ืนท่ีในจังหวัดหน่ึงจังหวัด และควรมีระดับอ าเภอ ท่ีเป็นไปตามภูมิประเทศ เพราะบาง
จังหวัด มีพ้ืนท่ีแต่ละอ าเภอห่างไกล และคล่ืนความถ่ีส่งเข้าไปหรือส่งออกจากพ้ืนท่ีไม่ได้ เช่นจังหวัดเชียงใหม่ ควรแยกประมูล
เป็นส่วนๆ เช่น อ าเภอทางตอนเหนือ ตอนกลาง ตอนใต้ และบางอ าเภอท่ีอยู่ในหุบเขา
-ระดับภูมิภาค มีรัศมีครอบคลุมพ้ืนท่ีสองจังหวัด
-ระดับชาติ มีรัศมีครอบคลุมพ้ืนท่ีในทุกภาคของประเทศเอามาเขียน "ซ่อน"ไว้ตรงน้ีเพ่ืออะไร?

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและ
ก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ บัญญัติให้อ านาจคณะกรรมการในการแบ่งระดับการอนุญาตเป็นระดับชาติ ระดับภูมิภาค ระดับท้องถ่ิน โดยก าหนดพ้ืนท่ีพ้ืนท่ีการให้บริการไว้เป็นการ
เฉพาะ จึงไม่อาจก าหนดระดับการอนุญาตให้เป็นอย่างอ่ืนได้ ประกอบกับการพิจารณาระดับการใช้งานคล่ืนความถ่ีจะสามารถพิจารณาได้ต่อเม่ือการประมูลส้ินสุดลงและมีการประกาศรายช่ือผู้ชนะการประมูลในแต่ละคล่ืนความถ่ีแล้ว

21 นาย วัฒนา พบเอกทวี สถานีวิทยุเฝ้าไร่เรดิโอ ไม่เห็นด้วย ท าไมไม่แยกออกมาเป็นอีกข้อ เพ่ือแจ้งว่า
-ระดับท้องถ่ิน มีรัศมีครอบคลุมพ้ืนท่ีพ้ืนท่ีในจังหวัดหน่ึงจังหวัด และควรมีระดับอ าเภอ ท่ีเป็นไปตามภูมิประเทศ เพราะบาง
จังหวัด มีพ้ืนท่ีแต่ละอ าเภอห่างไกล และคล่ืนความถ่ีส่งเข้าไปหรือส่งออกจากพ้ืนท่ีไม่ได้ เช่นจังหวัดเชียงใหม่ ควรแยกประมูล
เป็นส่วนๆ เช่น อ าเภอทางตอนเหนือ ตอนกลาง ตอนใต้ และบางอ าเภอท่ีอยู่ในหุบเขา
-ระดับภูมิภาค มีรัศมีครอบคลุมพ้ืนท่ีสองจังหวัด
-ระดับชาติ มีรัศมีครอบคลุมพ้ืนท่ีในทุกภาคของประเทศเอามาเขียน "ซ่อน"ไว้ตรงน้ีเพ่ืออะไร?

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและ
ก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ บัญญัติให้อ านาจคณะกรรมการในการแบ่งระดับการอนุญาตเป็นระดับชาติ ระดับภูมิภาค ระดับท้องถ่ิน โดยก าหนดพ้ืนท่ีพ้ืนท่ีการให้บริการไว้เป็นการ
เฉพาะ จึงไม่อาจก าหนดระดับการอนุญาตให้เป็นอย่างอ่ืนได้ ประกอบกับการพิจารณาระดับการใช้งานคล่ืนความถ่ีจะสามารถพิจารณาได้ต่อเม่ือการประมูลส้ินสุดลงและมีการประกาศรายช่ือผู้ชนะการประมูลในแต่ละคล่ืนความถ่ีแล้ว

22 นางสาว ปุณญานุช ศาลาจันทร์ สถานีวิทยุต้นกล้าเรดิโอ ไม่เห็นด้วย ท าไมไม่แยกออกมาเป็นอีกข้อ เพ่ือแจ้งว่า
-ระดับท้องถ่ิน มีรัศมีครอบคลุมพ้ืนท่ีพ้ืนท่ีในจังหวัดหน่ึงจังหวัด และควรมีระดับอ าเภอ ท่ีเป็นไปตามภูมิประเทศ เพราะบาง
จังหวัด มีพ้ืนท่ีแต่ละอ าเภอห่างไกล และคล่ืนความถ่ีส่งเข้าไปหรือส่งออกจากพ้ืนท่ีไม่ได้ เช่นจังหวัดเชียงใหม่ ควรแยกประมูล
เป็นส่วนๆ เช่น อ าเภอทางตอนเหนือ ตอนกลาง ตอนใต้ และบางอ าเภอท่ีอยู่ในหุบเขา
-ระดับภูมิภาค มีรัศมีครอบคลุมพ้ืนท่ีสองจังหวัด
-ระดับชาติ มีรัศมีครอบคลุมพ้ืนท่ีในทุกภาคของประเทศเอามาเขียน "ซ่อน"ไว้ตรงน้ีเพ่ืออะไร?

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและ
ก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ บัญญัติให้อ านาจคณะกรรมการในการแบ่งระดับการอนุญาตเป็นระดับชาติ ระดับภูมิภาค ระดับท้องถ่ิน โดยก าหนดพ้ืนท่ีพ้ืนท่ีการให้บริการไว้เป็นการ
เฉพาะ จึงไม่อาจก าหนดระดับการอนุญาตให้เป็นอย่างอ่ืนได้ ประกอบกับการพิจารณาระดับการใช้งานคล่ืนความถ่ีจะสามารถพิจารณาได้ต่อเม่ือการประมูลส้ินสุดลงและมีการประกาศรายช่ือผู้ชนะการประมูลในแต่ละคล่ืนความถ่ีแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน กำรประกำศรำยช่ือผู้ชนะกำรประมูล และกำรพิจำรณำระดับกำรใช้งำนคล่ืนควำมถ่ี
 (รำยละเอียดตำม ข้อ 16 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ .ศ. ...

23 นาย สานนท์ ทองใหม่ สถานีวิทยุต้นกล้าเรดิโอ ไม่เห็นด้วย ท าไมไม่แยกออกมาเป็นอีกข้อ เพ่ือแจ้งว่า
-ระดับท้องถ่ิน มีรัศมีครอบคลุมพ้ืนท่ีพ้ืนท่ีในจังหวัดหน่ึงจังหวัด และควรมีระดับอ าเภอ ท่ีเป็นไปตามภูมิประเทศ เพราะบาง
จังหวัด มีพ้ืนท่ีแต่ละอ าเภอห่างไกล และคล่ืนความถ่ีส่งเข้าไปหรือส่งออกจากพ้ืนท่ีไม่ได้ เช่นจังหวัดเชียงใหม่ ควรแยกประมูล
เป็นส่วนๆ เช่น อ าเภอทางตอนเหนือ ตอนกลาง ตอนใต้ และบางอ าเภอท่ีอยู่ในหุบเขา
-ระดับภูมิภาค มีรัศมีครอบคลุมพ้ืนท่ีสองจังหวัด
-ระดับชาติ มีรัศมีครอบคลุมพ้ืนท่ีในทุกภาคของประเทศเอามาเขียน "ซ่อน"ไว้ตรงน้ีเพ่ืออะไร?

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและ
ก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ บัญญัติให้อ านาจคณะกรรมการในการแบ่งระดับการอนุญาตเป็นระดับชาติ ระดับภูมิภาค ระดับท้องถ่ิน โดยก าหนดพ้ืนท่ีพ้ืนท่ีการให้บริการไว้เป็นการ
เฉพาะ จึงไม่อาจก าหนดระดับการอนุญาตให้เป็นอย่างอ่ืนได้ ประกอบกับการพิจารณาระดับการใช้งานคล่ืนความถ่ีจะสามารถพิจารณาได้ต่อเม่ือการประมูลส้ินสุดลงและมีการประกาศรายช่ือผู้ชนะการประมูลในแต่ละคล่ืนความถ่ีแล้ว

24 นาย ประจวบ สาครินทร์ สถานีวิทยุรัตภูมิเรดิโอ ไม่เห็นด้วย ท าไมไม่แยกออกมาเป็นอีกข้อ เพ่ือแจ้งว่า
-ระดับท้องถ่ิน มีรัศมีครอบคลุมพ้ืนท่ีพ้ืนท่ีในจังหวัดหน่ึงจังหวัด และควรมีระดับอ าเภอ ท่ีเป็นไปตามภูมิประเทศ เพราะบาง
จังหวัด มีพ้ืนท่ีแต่ละอ าเภอห่างไกล และคล่ืนความถ่ีส่งเข้าไปหรือส่งออกจากพ้ืนท่ีไม่ได้ เช่นจังหวัดเชียงใหม่ ควรแยกประมูล
เป็นส่วนๆ เช่น อ าเภอทางตอนเหนือ ตอนกลาง ตอนใต้ และบางอ าเภอท่ีอยู่ในหุบเขา
-ระดับภูมิภาค มีรัศมีครอบคลุมพ้ืนท่ีสองจังหวัด
-ระดับชาติ มีรัศมีครอบคลุมพ้ืนท่ีในทุกภาคของประเทศเอามาเขียน "ซ่อน"ไว้ตรงน้ีเพ่ืออะไร?

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและ
ก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ บัญญัติให้อ านาจคณะกรรมการในการแบ่งระดับการอนุญาตเป็นระดับชาติ ระดับภูมิภาค ระดับท้องถ่ิน โดยก าหนดพ้ืนท่ีพ้ืนท่ีการให้บริการไว้เป็นการ
เฉพาะ จึงไม่อาจก าหนดระดับการอนุญาตให้เป็นอย่างอ่ืนได้ ประกอบกับการพิจารณาระดับการใช้งานคล่ืนความถ่ีจะสามารถพิจารณาได้ต่อเม่ือการประมูลส้ินสุดลงและมีการประกาศรายช่ือผู้ชนะการประมูลในแต่ละคล่ืนความถ่ีแล้ว

25 นางสาว อพัชชา ธนรุจิวรรธน์ 23 ซอยออทรัพย์ ถนนด ารงพัฒนา ต าบลบ้านนา อ าเภอจะนะ 
จังหวัดสงขลา

ไม่เห็นด้วย ท าไมไม่แยกออกมาเป็นอีกข้อ เพ่ือแจ้งว่า
-ระดับท้องถ่ิน มีรัศมีครอบคลุมพ้ืนท่ีพ้ืนท่ีในจังหวัดหน่ึงจังหวัด และควรมีระดับอ าเภอ ท่ีเป็นไปตามภูมิประเทศ เพราะบาง
จังหวัด มีพ้ืนท่ีแต่ละอ าเภอห่างไกล และคล่ืนความถ่ีส่งเข้าไปหรือส่งออกจากพ้ืนท่ีไม่ได้ เช่นจังหวัดเชียงใหม่ ควรแยกประมูล
เป็นส่วนๆ เช่น อ าเภอทางตอนเหนือ ตอนกลาง ตอนใต้ และบางอ าเภอท่ีอยู่ในหุบเขา
-ระดับภูมิภาค มีรัศมีครอบคลุมพ้ืนท่ีสองจังหวัด
-ระดับชาติ มีรัศมีครอบคลุมพ้ืนท่ีในทุกภาคของประเทศเอามาเขียน "ซ่อน"ไว้ตรงน้ีเพ่ืออะไร?

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและ
ก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ บัญญัติให้อ านาจคณะกรรมการในการแบ่งระดับการอนุญาตเป็นระดับชาติ ระดับภูมิภาค ระดับท้องถ่ิน โดยก าหนดพ้ืนท่ีพ้ืนท่ีการให้บริการไว้เป็นการ
เฉพาะ จึงไม่อาจก าหนดระดับการอนุญาตให้เป็นอย่างอ่ืนได้ ประกอบกับการพิจารณาระดับการใช้งานคล่ืนความถ่ีจะสามารถพิจารณาได้ต่อเม่ือการประมูลส้ินสุดลงและมีการประกาศรายช่ือผู้ชนะการประมูลในแต่ละคล่ืนความถ่ีแล้ว

26 นางสาว นูรีต้า กะละน๊ะ 132/1 หมู่1 ต าบลสะกอม อ าเถอเทพา จังหวัดสงขลา ไม่เห็นด้วย ท าไมไม่แยกออกมาเป็นอีกข้อ เพ่ือแจ้งว่า
-ระดับท้องถ่ิน มีรัศมีครอบคลุมพ้ืนท่ีพ้ืนท่ีในจังหวัดหน่ึงจังหวัด และควรมีระดับอ าเภอ ท่ีเป็นไปตามภูมิประเทศ เพราะบาง
จังหวัด มีพ้ืนท่ีแต่ละอ าเภอห่างไกล และคล่ืนความถ่ีส่งเข้าไปหรือส่งออกจากพ้ืนท่ีไม่ได้ เช่นจังหวัดเชียงใหม่ ควรแยกประมูล
เป็นส่วนๆ เช่น อ าเภอทางตอนเหนือ ตอนกลาง ตอนใต้ และบางอ าเภอท่ีอยู่ในหุบเขา
-ระดับภูมิภาค มีรัศมีครอบคลุมพ้ืนท่ีสองจังหวัด
-ระดับชาติ มีรัศมีครอบคลุมพ้ืนท่ีในทุกภาคของประเทศเอามาเขียน "ซ่อน"ไว้ตรงน้ีเพ่ืออะไร?

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและ
ก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ บัญญัติให้อ านาจคณะกรรมการในการแบ่งระดับการอนุญาตเป็นระดับชาติ ระดับภูมิภาค ระดับท้องถ่ิน โดยก าหนดพ้ืนท่ีพ้ืนท่ีการให้บริการไว้เป็นการ
เฉพาะ จึงไม่อาจก าหนดระดับการอนุญาตให้เป็นอย่างอ่ืนได้ ประกอบกับการพิจารณาระดับการใช้งานคล่ืนความถ่ีจะสามารถพิจารณาได้ต่อเม่ือการประมูลส้ินสุดลงและมีการประกาศรายช่ือผู้ชนะการประมูลในแต่ละคล่ืนความถ่ีแล้ว

27 นาย พลภัทร ฝ่ายบุตร สถานีวิทยุฟ้าใสเรดิโอสกลนคร FM 90.00 Mhz ไม่เห็นด้วย ท าไมไม่แยกออกมาเป็นอีกข้อ เพ่ือแจ้งว่า
-ระดับท้องถ่ิน มีรัศมีครอบคลุมพ้ืนท่ีพ้ืนท่ีในจังหวัดหน่ึงจังหวัด และควรมีระดับอ าเภอ ท่ีเป็นไปตามภูมิประเทศ เพราะบาง
จังหวัด มีพ้ืนท่ีแต่ละอ าเภอห่างไกล และคล่ืนความถ่ีส่งเข้าไปหรือส่งออกจากพ้ืนท่ีไม่ได้ เช่นจังหวัดเชียงใหม่ ควรแยกประมูล
เป็นส่วนๆ เช่น อ าเภอทางตอนเหนือ ตอนกลาง ตอนใต้ และบางอ าเภอท่ีอยู่ในหุบเขา
-ระดับภูมิภาค มีรัศมีครอบคลุมพ้ืนท่ีสองจังหวัด
-ระดับชาติ มีรัศมีครอบคลุมพ้ืนท่ีในทุกภาคของประเทศเอามาเขียน "ซ่อน"ไว้ตรงน้ีเพ่ืออะไร?

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและ
ก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ บัญญัติให้อ านาจคณะกรรมการในการแบ่งระดับการอนุญาตเป็นระดับชาติ ระดับภูมิภาค ระดับท้องถ่ิน โดยก าหนดพ้ืนท่ีพ้ืนท่ีการให้บริการไว้เป็นการ
เฉพาะ จึงไม่อาจก าหนดระดับการอนุญาตให้เป็นอย่างอ่ืนได้ ประกอบกับการพิจารณาระดับการใช้งานคล่ืนความถ่ีจะสามารถพิจารณาได้ต่อเม่ือการประมูลส้ินสุดลงและมีการประกาศรายช่ือผู้ชนะการประมูลในแต่ละคล่ืนความถ่ีแล้ว

28 นาง เสง่ียม สังขฮวด สถานีวิทยุทุ่งพลับพลา ไม่เห็นด้วย ท าไมไม่แยกออกมาเป็นอีกข้อ เพ่ือแจ้งว่า
-ระดับท้องถ่ิน มีรัศมีครอบคลุมพ้ืนท่ีพ้ืนท่ีในจังหวัดหน่ึงจังหวัด และควรมีระดับอ าเภอ ท่ีเป็นไปตามภูมิประเทศ เพราะบาง
จังหวัด มีพ้ืนท่ีแต่ละอ าเภอห่างไกล และคล่ืนความถ่ีส่งเข้าไปหรือส่งออกจากพ้ืนท่ีไม่ได้ เช่นจังหวัดเชียงใหม่ ควรแยกประมูล
เป็นส่วนๆ เช่น อ าเภอทางตอนเหนือ ตอนกลาง ตอนใต้ และบางอ าเภอท่ีอยู่ในหุบเขา
-ระดับภูมิภาค มีรัศมีครอบคลุมพ้ืนท่ีสองจังหวัด
-ระดับชาติ มีรัศมีครอบคลุมพ้ืนท่ีในทุกภาคของประเทศเอามาเขียน "ซ่อน"ไว้ตรงน้ีเพ่ืออะไร?

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและ
ก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ บัญญัติให้อ านาจคณะกรรมการในการแบ่งระดับการอนุญาตเป็นระดับชาติ ระดับภูมิภาค ระดับท้องถ่ิน โดยก าหนดพ้ืนท่ีพ้ืนท่ีการให้บริการไว้เป็นการ
เฉพาะ จึงไม่อาจก าหนดระดับการอนุญาตให้เป็นอย่างอ่ืนได้ ประกอบกับการพิจารณาระดับการใช้งานคล่ืนความถ่ีจะสามารถพิจารณาได้ต่อเม่ือการประมูลส้ินสุดลงและมีการประกาศรายช่ือผู้ชนะการประมูลในแต่ละคล่ืนความถ่ีแล้ว

29 คุณ อ าไพ อุทัยมา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อ าไพ เรดิโอ FM 90.75 MHz ไม่เห็นด้วย ท าไมไม่แยกออกมาเป็นอีกข้อ เพ่ือแจ้งว่า
-ระดับท้องถ่ิน มีรัศมีครอบคลุมพ้ืนท่ีพ้ืนท่ีในจังหวัดหน่ึงจังหวัด และควรมีระดับอ าเภอ ท่ีเป็นไปตามภูมิประเทศ เพราะบาง
จังหวัด มีพ้ืนท่ีแต่ละอ าเภอห่างไกล และคล่ืนความถ่ีส่งเข้าไปหรือส่งออกจากพ้ืนท่ีไม่ได้ เช่นจังหวัดเชียงใหม่ ควรแยกประมูล
เป็นส่วนๆ เช่น อ าเภอทางตอนเหนือ ตอนกลาง ตอนใต้ และบางอ าเภอท่ีอยู่ในหุบเขา
-ระดับภูมิภาค มีรัศมีครอบคลุมพ้ืนท่ีสองจังหวัด
-ระดับชาติ มีรัศมีครอบคลุมพ้ืนท่ีในทุกภาคของประเทศเอามาเขียน "ซ่อน"ไว้ตรงน้ีเพ่ืออะไร?

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและ
ก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ บัญญัติให้อ านาจคณะกรรมการในการแบ่งระดับการอนุญาตเป็นระดับชาติ ระดับภูมิภาค ระดับท้องถ่ิน โดยก าหนดพ้ืนท่ีพ้ืนท่ีการให้บริการไว้เป็นการ
เฉพาะ จึงไม่อาจก าหนดระดับการอนุญาตให้เป็นอย่างอ่ืนได้ ประกอบกับการพิจารณาระดับการใช้งานคล่ืนความถ่ีจะสามารถพิจารณาได้ต่อเม่ือการประมูลส้ินสุดลงและมีการประกาศรายช่ือผู้ชนะการประมูลในแต่ละคล่ืนความถ่ีแล้ว

30 นาย สมเกียรติ วีระวัฒน์โสภณ หจก.ชุมแสงเรดิโอ กรุ๊ป (สถานีวิทยุชุมแสงเรดิโอ FM 103.25Mhz ไม่เห็นด้วย ท าไมไม่แยกออกมาเป็นอีกข้อ เพ่ือแจ้งว่า
-ระดับท้องถ่ิน มีรัศมีครอบคลุมพ้ืนท่ีพ้ืนท่ีในจังหวัดหน่ึงจังหวัด และควรมีระดับอ าเภอ ท่ีเป็นไปตามภูมิประเทศ เพราะบาง
จังหวัด มีพ้ืนท่ีแต่ละอ าเภอห่างไกล และคล่ืนความถ่ีส่งเข้าไปหรือส่งออกจากพ้ืนท่ีไม่ได้ เช่นจังหวัดเชียงใหม่ ควรแยกประมูล
เป็นส่วนๆ เช่น อ าเภอทางตอนเหนือ ตอนกลาง ตอนใต้ และบางอ าเภอท่ีอยู่ในหุบเขา
-ระดับภูมิภาค มีรัศมีครอบคลุมพ้ืนท่ีสองจังหวัด
-ระดับชาติ มีรัศมีครอบคลุมพ้ืนท่ีในทุกภาคของประเทศเอามาเขียน "ซ่อน"ไว้ตรงน้ีเพ่ืออะไร?

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและ
ก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ บัญญัติให้อ านาจคณะกรรมการในการแบ่งระดับการอนุญาตเป็นระดับชาติ ระดับภูมิภาค ระดับท้องถ่ิน โดยก าหนดพ้ืนท่ีพ้ืนท่ีการให้บริการไว้เป็นการ
เฉพาะ จึงไม่อาจก าหนดระดับการอนุญาตให้เป็นอย่างอ่ืนได้ ประกอบกับการพิจารณาระดับการใช้งานคล่ืนความถ่ีจะสามารถพิจารณาได้ต่อเม่ือการประมูลส้ินสุดลงและมีการประกาศรายช่ือผู้ชนะการประมูลในแต่ละคล่ืนความถ่ีแล้ว

31 นาง วยุรี แหลมหลัก FM 101.25 Mhz แม่โจ้เรดิโอ ไม่เห็นด้วย ท าไมไม่แยกออกมาเป็นอีกข้อ เพ่ือแจ้งว่า
-ระดับท้องถ่ิน มีรัศมีครอบคลุมพ้ืนท่ีพ้ืนท่ีในจังหวัดหน่ึงจังหวัด และควรมีระดับอ าเภอ ท่ีเป็นไปตามภูมิประเทศ เพราะบาง
จังหวัด มีพ้ืนท่ีแต่ละอ าเภอห่างไกล และคล่ืนความถ่ีส่งเข้าไปหรือส่งออกจากพ้ืนท่ีไม่ได้ เช่นจังหวัดเชียงใหม่ ควรแยกประมูล
เป็นส่วนๆ เช่น อ าเภอทางตอนเหนือ ตอนกลาง ตอนใต้ และบางอ าเภอท่ีอยู่ในหุบเขา
-ระดับภูมิภาค มีรัศมีครอบคลุมพ้ืนท่ีสองจังหวัด
-ระดับชาติ มีรัศมีครอบคลุมพ้ืนท่ีในทุกภาคของประเทศเอามาเขียน "ซ่อน"ไว้ตรงน้ีเพ่ืออะไร?

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและ
ก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ บัญญัติให้อ านาจคณะกรรมการในการแบ่งระดับการอนุญาตเป็นระดับชาติ ระดับภูมิภาค ระดับท้องถ่ิน โดยก าหนดพ้ืนท่ีพ้ืนท่ีการให้บริการไว้เป็นการ
เฉพาะ จึงไม่อาจก าหนดระดับการอนุญาตให้เป็นอย่างอ่ืนได้ ประกอบกับการพิจารณาระดับการใช้งานคล่ืนความถ่ีจะสามารถพิจารณาได้ต่อเม่ือการประมูลส้ินสุดลงและมีการประกาศรายช่ือผู้ชนะการประมูลในแต่ละคล่ืนความถ่ีแล้ว

32 นาย อรรถพล สาครินทร์ สถานีวิทยุรัตภูมิเรดิโอ ไม่เห็นด้วย ท าไมไม่แยกออกมาเป็นอีกข้อ เพ่ือแจ้งว่า
-ระดับท้องถ่ิน มีรัศมีครอบคลุมพ้ืนท่ีพ้ืนท่ีในจังหวัดหน่ึงจังหวัด และควรมีระดับอ าเภอ ท่ีเป็นไปตามภูมิประเทศ เพราะบาง
จังหวัด มีพ้ืนท่ีแต่ละอ าเภอห่างไกล และคล่ืนความถ่ีส่งเข้าไปหรือส่งออกจากพ้ืนท่ีไม่ได้ เช่นจังหวัดเชียงใหม่ ควรแยกประมูล
เป็นส่วนๆ เช่น อ าเภอทางตอนเหนือ ตอนกลาง ตอนใต้ และบางอ าเภอท่ีอยู่ในหุบเขา
-ระดับภูมิภาค มีรัศมีครอบคลุมพ้ืนท่ีสองจังหวัด
-ระดับชาติ มีรัศมีครอบคลุมพ้ืนท่ีในทุกภาคของประเทศเอามาเขียน "ซ่อน"ไว้ตรงน้ีเพ่ืออะไร?

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและ
ก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ บัญญัติให้อ านาจคณะกรรมการในการแบ่งระดับการอนุญาตเป็นระดับชาติ ระดับภูมิภาค ระดับท้องถ่ิน โดยก าหนดพ้ืนท่ีพ้ืนท่ีการให้บริการไว้เป็นการ
เฉพาะ จึงไม่อาจก าหนดระดับการอนุญาตให้เป็นอย่างอ่ืนได้ ประกอบกับการพิจารณาระดับการใช้งานคล่ืนความถ่ีจะสามารถพิจารณาได้ต่อเม่ือการประมูลส้ินสุดลงและมีการประกาศรายช่ือผู้ชนะการประมูลในแต่ละคล่ืนความถ่ีแล้ว

33 คุณ สาวินีย์ มณีทอง หจก.จี เอส พี แอดเวอทิสเม้นท์ ไม่เห็นด้วย ท าไมไม่แยกออกมาเป็นอีกข้อ เพ่ือแจ้งว่า
-ระดับท้องถ่ิน มีรัศมีครอบคลุมพ้ืนท่ีพ้ืนท่ีในจังหวัดหน่ึงจังหวัด และควรมีระดับอ าเภอ ท่ีเป็นไปตามภูมิประเทศ เพราะบาง
จังหวัด มีพ้ืนท่ีแต่ละอ าเภอห่างไกล และคล่ืนความถ่ีส่งเข้าไปหรือส่งออกจากพ้ืนท่ีไม่ได้ เช่นจังหวัดเชียงใหม่ ควรแยกประมูล
เป็นส่วนๆ เช่น อ าเภอทางตอนเหนือ ตอนกลาง ตอนใต้ และบางอ าเภอท่ีอยู่ในหุบเขา
-ระดับภูมิภาค มีรัศมีครอบคลุมพ้ืนท่ีสองจังหวัด
-ระดับชาติ มีรัศมีครอบคลุมพ้ืนท่ีในทุกภาคของประเทศเอามาเขียน "ซ่อน"ไว้ตรงน้ีเพ่ืออะไร?

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและ
ก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ บัญญัติให้อ านาจคณะกรรมการในการแบ่งระดับการอนุญาตเป็นระดับชาติ ระดับภูมิภาค ระดับท้องถ่ิน โดยก าหนดพ้ืนท่ีพ้ืนท่ีการให้บริการไว้เป็นการ
เฉพาะ จึงไม่อาจก าหนดระดับการอนุญาตให้เป็นอย่างอ่ืนได้ ประกอบกับการพิจารณาระดับการใช้งานคล่ืนความถ่ีจะสามารถพิจารณาได้ต่อเม่ือการประมูลส้ินสุดลงและมีการประกาศรายช่ือผู้ชนะการประมูลในแต่ละคล่ืนความถ่ีแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน กำรประกำศรำยช่ือผู้ชนะกำรประมูล และกำรพิจำรณำระดับกำรใช้งำนคล่ืนควำมถ่ี
 (รำยละเอียดตำม ข้อ 16 ของร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
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34 คุณ ณัชชา ติยะวรบุญ บจก.เอทเชทเทอร่า (อีทีซี) อินเตอร์เนช่ันแนล ไม่เห็นด้วย ท าไมไม่แยกออกมาเป็นอีกข้อ เพ่ือแจ้งว่า
-ระดับท้องถ่ิน มีรัศมีครอบคลุมพ้ืนท่ีพ้ืนท่ีในจังหวัดหน่ึงจังหวัด และควรมีระดับอ าเภอ ท่ีเป็นไปตามภูมิประเทศ เพราะบาง
จังหวัด มีพ้ืนท่ีแต่ละอ าเภอห่างไกล และคล่ืนความถ่ีส่งเข้าไปหรือส่งออกจากพ้ืนท่ีไม่ได้ เช่นจังหวัดเชียงใหม่ ควรแยกประมูล
เป็นส่วนๆ เช่น อ าเภอทางตอนเหนือ ตอนกลาง ตอนใต้ และบางอ าเภอท่ีอยู่ในหุบเขา
-ระดับภูมิภาค มีรัศมีครอบคลุมพ้ืนท่ีสองจังหวัด
-ระดับชาติ มีรัศมีครอบคลุมพ้ืนท่ีในทุกภาคของประเทศเอามาเขียน "ซ่อน"ไว้ตรงน้ีเพ่ืออะไร?

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและ
ก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ บัญญัติให้อ านาจคณะกรรมการในการแบ่งระดับการอนุญาตเป็นระดับชาติ ระดับภูมิภาค ระดับท้องถ่ิน โดยก าหนดพ้ืนท่ีพ้ืนท่ีการให้บริการไว้เป็นการ
เฉพาะ จึงไม่อาจก าหนดระดับการอนุญาตให้เป็นอย่างอ่ืนได้ ประกอบกับการพิจารณาระดับการใช้งานคล่ืนความถ่ีจะสามารถพิจารณาได้ต่อเม่ือการประมูลส้ินสุดลงและมีการประกาศรายช่ือผู้ชนะการประมูลในแต่ละคล่ืนความถ่ีแล้ว

35 ชินวัฒน์  มีมา หจก.เอ็ม พี มัลติมีเดียร์แอนด์เซอร์วิส ไม่เห็นด้วย
36 วัชรา  เหิมขุนทด เรดิโอโมดิฟาย ไม่เห็นด้วย
37 นาย นายวัชร์พิรภพ ศิริอมพรรณ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ๙๒.๒๕  ปากช่อง สมายเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
38 นาย วัชรา เหิมขุนทด หจก.เรดิโอโมดิฟาย ไม่เห็นด้วย
39 นายณัฏฐ์ธนากรณ์  ใจน่าน ผู้ประกอบกิจการวิทยุธุรกิจ ไม่เห็นด้วย
40 ศุภลักษณ์ วรรณศรี - ไม่เห็นด้วย
41 นายประมวล  บุญศรี สถานีวิทยุหนองฮีเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
42 สายันต์ ปวีณาภรณ์ หจก.วิจิตรศิลปปักธงชัย ไม่เห็นด้วย
43 สายันต์ ปวีณาภรณ์ หจก.ปักธงชัย888 ไม่เห็นด้วย
44 อัฑฒกร โกมลสุบิน บ.บี.พี.พี.เรดิโอ จ ากัด ไม่เห็นด้วย
45 นาง กษิมา จันทรจิตร หจก.เมโทร หาดใหญ่ เรดิโอ ไม่เห็นด้วย
46 นาย สถิตย์ จันทรจิตร หจก.บ้านควนเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
47 พรชัย เอ่ียมโสภณ สถานีวิทยุระนองซิต้ีเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
48 นางสาว ก่ิงดาว บ ารุงชาติ หจก.นครกาหลงธุรกิจโฆษณา ไม่เห็นด้วย
49 นาย สายันต์ ปวีณาภรณ์ หจก.วิจิตรศิลปปักธงชัย ไม่เห็นด้วย
50 นาย จีระพันธ์ ริยะบุตร หจก.คนเมืองโย้ว ไม่เห็นด้วย
51 นาย คมกฤช กุลบูลย์ สถานีวิทยุไลท์เมืองเกษเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
52 นางสาว ก่ิงดาว บ ารุงชาติ หจก.นครกาหลงธุรกิจโฆษณา ไม่เห็นด้วย
53 นาย สายันต์ ปวีณาภรณ์ หจก.วิจิตรศิลปปักธงชัย ไม่เห็นด้วย
54 นาง วยุรี แหลมหลัก FM 101.25 Mhz แม่โจ้เรดิโอ ไม่เห็นด้วย
55 นาย คมกฤช กุลบูลย์ สถานีวิทยุไลท์เมืองเกษเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
56 นาย มโนธรรม ใจหาญ หจก.คลองท่อมเรดิโอ เรคคอร์ด ไม่เห็นด้วย
57 นาง บุญสวย ชมพูสี ไม่เห็นด้วย
58 คุณ บุญเลียง เสนาวัง ไม่เห็นด้วย
59 คุณ สมจิตร โพนสีสม ไม่เห็นด้วย
60 นาย สมภาร ก้อนดินจ่ี ไม่เห็นด้วย
61 คุณ ค าบู่ จราฤทธ์ิ ไม่เห็นด้วย
62 นาย ศูนย์ ศรีษะเกษ ไม่เห็นด้วย
63 นาย ประสิทธ์ิ ชูข้าว ไม่เห็นด้วย
64 นาง บุญล้วน สอนบุญตา ไม่เห็นด้วย
65 คุณ พิกุล ไสลจิตร ไม่เห็นด้วย
66 คุณ ดวงจันทร์ อธิจร ไม่เห็นด้วย
67 คุณ วันทอง โชติพงค์ ไม่เห็นด้วย
68 นาย ประยูร ชอบดี ไม่เห็นด้วย
69 คุณ เสกสิทธ์ิ สิบสาน ไม่เห็นด้วย
70 คุณ สัมพันธ์ โสดา ไม่เห็นด้วย
71 คุณ วรพจน์ ไทยธานุ ไม่เห็นด้วย
72 คุณ สมดี สังภาคิน ไม่เห็นด้วย
73 คุณ อุทิศ ช่วยบุญ ไม่เห็นด้วย
74 คุณ อมร ค าภูมี ไม่เห็นด้วย
75 คุณ วันนี จันทร์คูณ ไม่เห็นด้วย
76 คุณ สุกานดา พัสคร ไม่เห็นด้วย
77 คุณ สวัสด์ิ จันทคัน ไม่เห็นด้วย
78 นาง แพงศรี สุขใส ไม่เห็นด้วย
79 คุณ อุดม พรมสุริยา ไม่เห็นด้วย
80 คุณ ส าลี พินธุวงค์ ไม่เห็นด้วย
81 คุณ ศศิรา วันชูเสริฐ ไม่เห็นด้วย
82 นาง ชวนพิศ อธิจร ไม่เห็นด้วย
83 คุณ ทองไส ภูคะไล ไม่เห็นด้วย
84 คุณ ฉวีวรรณ บุญไสย ไม่เห็นด้วย
85 นาย ธรรมศาสตร์ การถัก ไม่เห็นด้วย
86 คุณ ใจ บุราญสม ไม่เห็นด้วย
87 นางสาว อ้อม ภูวงค์ษา ไม่เห็นด้วย
88 นางสาว จิรนันท์ จันทวงษ์ หจก.24 เรดิโอ ไม่เห็นด้วย
89 นาย พิษณุ เสามี หจก.เมืองพรหมโฆษณา ไม่เห็นด้วย
90 อนัญญา เสามี หจก.มีฤทธ์ิ มีเดช มีเดีย ไม่เห็นด้วย
91 นาย ชุติพล เสามี หจก. น้ าเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
92 นางสาว อนงนาฎ บุตรดา บริษัท ไทย คอนเซปต์ แอนด์ ดีไซน์ จ ากัด ไม่เห็นด้วย
93 นางสาว พัชรินทร์ พัฒนะพิสัย สถานีวิทยุพัชรินทร์เรดิโอ FM 98.25 MHz ไม่เห็นด้วย
94 นาย ณพยง สุริยศ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ถุงเงิน มีเดียกรุ๊ป ไม่เห็นด้วย
95 นาง ณัทธมนกาญจน์ สุริยศ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พัชราภา มีเดีย กรุ๊ป ไม่เห็นด้วย
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96 นาย หาญชัย วรรณทวี แผ่นดินทอง เรดิโอ FM 96.0 MHz ไม่เห็นด้วย
97 นาย กิตติพนธ์ ท้าวค า ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แฟมีล่ี มีเดีย กรุ๊ป ไม่เห็นด้วย
98 นาย ธีรพงษ์ นามพล หจก. เอส.ที.เรดิโอ มีเดีย ไม่เห็นด้วย
99 นาย สดใส ธนาสิทธ์ิ สถานีวิทยุศรีเจริญทรัพย์ ไม่เห็นด้วย
100 คุณ อรพินท์ พิมพิลา สถานีวิทยุศรีเจริญทรัพย์ ไม่เห็นด้วย
101 นาง ปาลิดา พิมพิลา สถานีวิทยุศรีเจริญทรัพย์ ไม่เห็นด้วย
102 นาย นาฤทธ์ิ บุญราชสุวรรณ ผู้รับฟัง ไม่เห็นด้วย
103 นาง ดวงจันทร์ วารีศรี หจก.บ้านเฮาเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
104 นาย ครรชิต พ่วงพูม ผู้รับฟัง ไม่เห็นด้วย
105 คุณ ชัณญาภัสณ์ ทรงจ า หจก.สระแก้ว เอ.อี.ซี. ไม่เห็นด้วย
106 นางสาว ปาละประวีร์ แก้วธีรนันท์ สถานีวิทยุคนเมืองเขาใหญ่ FM 101.50 MHz ไม่เห็นด้วย
107 พ.ต. อ าพันธ์ พิมพิลา สถานีวิทยุศรีเจริญทรัพย์ ไม่เห็นด้วย
108 คุณ ชนาพร เจริญผล สถานีวิทยุกระจายเสียงคนบางบ่อ ไม่เห็นด้วย
109 นางสาว ศรีพรรณ ด้วงฟู ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รักดอยเต่า ไม่เห็นด้วย
110 นาย ศิวราชย์ ถมอินทร์ สถานีวิทยุคนเมืองก าแพง ไม่เห็นด้วย
111 นาย สุพจน์ อุตราช หจก. ไร่อ้อยเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
112 อนุชภัทร อมรกิจ หจก.มายเวย์ เรดิโอ ไม่เห็นด้วย
113 นางสาว ฤทัย ฤกษ์อนันต์ หจก.ต้นกล้า มีเดีย ไม่เห็นด้วย
114 นาย อาทิตย์ แผ่นทอง ประชาชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย
115 นาง ปริชาติ รัตนวิชัย ประชาชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย
116 นาง ทองลี รุ่งเจริญ ประชาชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย
117 นางสาว ก่ิงดาว บ ารุงชาติ ประชาชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย
118 นาย นิธิศ จันกันทะ หจก.คนชนบทเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
119 นาย เพชร หนาแน่น หจก.ไดมอนด์ โฟร์สตาร์ ไม่เห็นด้วย
120 นาย กิตต์ประพัฒน์ พิรุณห์ หจก.ก้องฤทธ์ิ 98.50 ไม่เห็นด้วย
121 นาย กรณ์ ก้านเพชร สถานีวิทยุ ครูพิณถ่ินอีสาน ไม่เห็นด้วย
122 นางสาว นุกูล ค่ าคูณ ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย
123 นาง มุณี บุดดา ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย
124 นาย ไสว มีศิลป์ ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย
125 นาย อารมย์ ค าใส สถานีวิทยุ ครูพิณถ่ินอีสาน ไม่เห็นด้วย
126 นาง สนิท เมืองชม สถานีวิทยุ F.M. 90.00 MHz ไม่เห็นด้วย
127 นางสาว ศันสนีย์ สิงห์รอ สถานีวิทยุ F.M. 90.00 MHz ไม่เห็นด้วย
128 นาง สุจิตรา บุญรุ่ง หจก.สุจิตราเจพีมีเดีย ไม่เห็นด้วย
129 นาย ธันวา บุญรุ่ง เจพี F.M. 92.50 MHz ไม่เห็นด้วย
130 นาย พิชิต สุทธศาสตร คล่ืน 89.75 MHz แสงสวรรค์เรดิโอ ไม่เห็นด้วย
131 คุณ บัวบาล หมอป่า บริษัท แสนสุขวิช่ัน จ ากัด ไม่เห็นด้วย
132 นางสาว ศิรินญภัฐ สิทธิจักร์ ทุ่งทองเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
133 คุณ โอภาส ปัญจสุร บริษัท แสนสุขวิช่ัน จ ากัด ไม่เห็นด้วย
134 นางสาว ภาคินี โตหยวก บริษัท แสนสุขวิช่ัน จ ากัด ไม่เห็นด้วย
135 นาย ชูชาติ อุทัยชิต หจก. ศิลาออนเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
136 นาย เอก นฤชาติวรพันธ์ บริษัท เจ้าพระยาลิสซ่ิง จ ากัด ไม่เห็นด้วย
137 ศักด์ิชาย โพธิระ มูลนิธิสว่างเบญจธรรมสมุทรสงคราม เห็นด้วย
138 นายซาอุดี จุลเสวก ห้องช่างคอมฯ กสทช. เห็นด้วย
139 วิจิตร.นันวิไล - เห็นด้วย
140 น.ส รัตนาภรณ์ วงษ์ไกร รพ.พนมสารคาม เห็นด้วย
141 นาง ภัสสร ภักสาปี ศกร. เห็นด้วย
142 นาง เพ็ญศรี จันทร์ภักดี กศน.ต าบลบางชนะ เห็นด้วย
143 นาย  เผชิโชค เสนา กาญจน์  ชุมชนชินเขต เขตหลักส่ี เห็นด้วย
144 นางสาว ป่ินสุดา ปรีแม้น ป่ิน เห็นด้วย
145 นาย ธนายุทธ จันทร์สะฮาง FMคนศรีวัง เห็นด้วย
146 ศิริพล  สิทธิชัย ช่างภาพอิสระ เห็นด้วย
147 นาย วานิต ถุงเงิน บริษัท สันติภาพมีเดีย จ ากัด เห็นด้วย
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1 นาย สมโรจน์ วสุพงศ์โสธร บมจ. จีเอ็มเอ็ม มีเดีย ไม่เห็นด้วย ควรมีการแบ่งจ่ายเป็นงวดๆ 
อย่างน้อย 4 งวด ท้ังน้ี ให้งวดๆ หน่ึง คือ 1 ปี

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากราคาข้ันต่่าของคล่ืนความถ่ีได้ค่านึงถึง
ความสามารถในการเข้าร่วมประมูลของผู้ประกอบกิจการท้ังรายเล็กและราย
ใหญ่ และเพ่ือประโยชน์สูงสุดในการจัดเก็บรายได้เข้ารัฐ เน่ืองจากเงินรายได้ท่ี
ได้จากการประมูลเป็นเงินรายได้ท่ีต้องน่าส่งเป็นรายได้แผ่นดินตามมาตรา 42 
แห่งพรบ. องค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีฯ

2 นาย ธงศักด์ิ อริยะ หจก. ซีเค เรดิโอ มีเดีย ไม่เห็นด้วย ไม่ทราบราคาเร่ิมต้น ตามข้อ 4 วรรคสองของ (ร่าง) ประกาศฉบับน้ี ในประกาศเชิญชวนจะมีการ
แจ้งจ่านวนคล่ืนความถ่ีท่ีจะประมูล ราคาข้ันต่่าราคาเร่ิมต้น การเสนอเพ่ิมราคา
 และพ้ืนท่ีให้บริการส่าหรับคล่ืนความถ่ีท่ีจะประมูลแต่ละคราวให้ทราบอีกคร้ัง

3 นาย ธวัช  ไชยวงค์ สมาคมวิชาชีพวิทยุ-โทรทัศน์ภาคประชาชนเชียงใหม่ ไม่เห็นด้วย
4 ธนาธิป บุญทวี ประชาชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย
5 กฤษฎา ลิมปพัทธ์ ประชาชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย
6 ศักด์ิชาย โพธิระ มูลนิธิสว่างเบญจธรรมสมุทรสงคราม ไม่เห็นด้วย
7 นาย สุริยะ เกตุทอง อาชีพอิสละ ไม่เห็นด้วย
8 นาง ภัสสร ภักสาปี ศกร. ไม่เห็นด้วย
9 นาย อรุณ ไทยใหม่ หจก.วิทยุทัองถ่ินไทยคนพ้ืนเมือง 101.75MHz ไม่เห็นด้วย

10 ไพรัช ศัลกวิเศษ ไอ ที ซี เรคคอร์ด ไม่เห็นด้วย
11 ภูเสกข์ สาริยา หจก.มิตรเจริญเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
12 สนธยา อุปนันท์ หจก.คนไทยเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
13 ไชย พงศ์พัทธ์รุจ แซดเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
14 สุชาติ ปู่มณี กลุ่มคน อัลอิสลาม ไม่เห็นด้วย
15 พงศกร ใจโต 93MassFM ไม่เห็นด้วย
16 ธนากร วิบูลกิจ 93 Mass FM ไม่เห็นด้วย
17 พินิศจัย พรหมเทพ 93massfm ไม่เห็นด้วย
18 อภิญญา  แก้วมณี หจก.ดับเบ้ิล  กาย  มีเดีย ไม่เห็นด้วย
19 นิภารัตน์ จ่าชัยภูมิ ถ่ินไทยงามเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
20 บุญมา เสนีนวล คนหแกลอง ไม่เห็นด้วย
21 ชินวัฒน์  มีมา หจก.เอ็ม พี มัลติมีเดียร์แอนด์เซอร์วิส ไม่เห็นด้วย
22 วัชรา  เหิมขุนทด เรดิโอโมดิฟาย ไม่เห็นด้วย
23 นาย นายวัชร์พิรภพ ศิริอมพรรณ ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ๙๒.๒๕  ปากช่อง สมายเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
24 นาย วัชรา เหิมขุนทด หจก.เรดิโอโมดิฟาย ไม่เห็นด้วย
25 นายณัฏฐ์ธนากรณ์  ใจน่าน ผู้ประกอบกิจการวิทยุธุรกิจ ไม่เห็นด้วย
26 ศุภลักษณ์ วรรณศรี - ไม่เห็นด้วย
27 นายประมวล  บุญศรี สถานีวิทยุหนองฮีเรดิโอ ไม่เห็นด้วย

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ .ศ. ...
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28 สายันต์ ปวีณาภรณ์ หจก.วิจิตรศิลปปักธงชัย ไม่เห็นด้วย
29 สายันต์ ปวีณาภรณ์ หจก.ปักธงชัย888 ไม่เห็นด้วย
30 นางสาว ก่ิงดาว บ่ารุงชาติ หจก.นครกาหลงธุรกิจโฆษณา ไม่เห็นด้วย
31 นาย สายันต์ ปวีณาภรณ์ หจก.วิจิตรศิลปปักธงชัย ไม่เห็นด้วย
32 นาง วยุรี แหลมหลัก FM 101.25 Mhz แม่โจ้เรดิโอ ไม่เห็นด้วย
33 นาย คมกฤช กุลบูลย์ สถานีวิทยุไลท์เมืองเกษเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
34 นาย มโนธรรม ใจหาญ หจก.คลองท่อมเรดิโอ เรคคอร์ด ไม่เห็นด้วย
35 นาง บุญสวย ชมพูสี ไม่เห็นด้วย
36 คุณ บุญเลียง เสนาวัง ไม่เห็นด้วย
37 คุณ สมจิตร โพนสีสม ไม่เห็นด้วย
38 นาย สมภาร ก้อนดินจ่ี ไม่เห็นด้วย
39 คุณ ค่าบู่ จราฤทธ์ิ ไม่เห็นด้วย
40 นาย ศูนย์ ศรีษะเกษ ไม่เห็นด้วย
41 นาย ประสิทธ์ิ ชูข้าว ไม่เห็นด้วย
42 นาง บุญล้วน สอนบุญตา ไม่เห็นด้วย
43 คุณ พิกุล ไสลจิตร ไม่เห็นด้วย
44 คุณ ดวงจันทร์ อธิจร ไม่เห็นด้วย
45 คุณ วันทอง โชติพงค์ ไม่เห็นด้วย
46 นาย ประยูร ชอบดี ไม่เห็นด้วย
47 คุณ เสกสิทธ์ิ สิบสาน ไม่เห็นด้วย
48 คุณ สัมพันธ์ โสดา ไม่เห็นด้วย
49 คุณ วรพจน์ ไทยธานุ ไม่เห็นด้วย
50 คุณ สมดี สังภาคิน ไม่เห็นด้วย
51 คุณ อุทิศ ช่วยบุญ ไม่เห็นด้วย
52 คุณ อมร ค่าภูมี ไม่เห็นด้วย
53 คุณ วันนี จันทร์คูณ ไม่เห็นด้วย
54 คุณ สุกานดา พัสคร ไม่เห็นด้วย
55 คุณ สวัสด์ิ จันทคัน ไม่เห็นด้วย
56 นาง แพงศรี สุขใส ไม่เห็นด้วย
57 คุณ อุดม พรมสุริยา ไม่เห็นด้วย
58 คุณ ส่าลี พินธุวงค์ ไม่เห็นด้วย
59 คุณ ศศิรา วันชูเสริฐ ไม่เห็นด้วย
60 นาง ชวนพิศ อธิจร ไม่เห็นด้วย
61 คุณ ทองไส ภูคะไล ไม่เห็นด้วย
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62 คุณ ฉวีวรรณ บุญไสย ไม่เห็นด้วย
63 นาย ธรรมศาสตร์ การถัก ไม่เห็นด้วย
64 คุณ ใจ บุราญสม ไม่เห็นด้วย
65 นางสาว อ้อม ภูวงค์ษา ไม่เห็นด้วย
66 นางสาว จิรนันท์ จันทวงษ์ หจก.24 เรดิโอ ไม่เห็นด้วย
67 นาย พิษณุ เสามี หจก.เมืองพรหมโฆษณา ไม่เห็นด้วย
68 อนัญญา เสามี หจก.มีฤทธ์ิ มีเดช มีเดีย ไม่เห็นด้วย
69 นาย ชุติพล เสามี หจก. น่้าเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
70 นางสาว อนงนาฎ บุตรดา บริษัท ไทย คอนเซปต์ แอนด์ ดีไซน์ จ่ากัด ไม่เห็นด้วย
71 นางสาว พัชรินทร์ พัฒนะพิสัย สถานีวิทยุพัชรินทร์เรดิโอ FM 98.25 MHz ไม่เห็นด้วย
72 นาย ณพยง สุริยศ ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด ถุงเงิน มีเดียกรุ๊ป ไม่เห็นด้วย
73 นาง ณัทธมนกาญจน์ สุริยศ ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด พัชราภา มีเดีย กรุ๊ป ไม่เห็นด้วย
74 นาย หาญชัย วรรณทวี แผ่นดินทอง เรดิโอ FM 96.0 MHz ไม่เห็นด้วย
75 นาย กิตติพนธ์ ท้าวค่า ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด แฟมีล่ี มีเดีย กรุ๊ป ไม่เห็นด้วย
76 นาย ธีรพงษ์ นามพล หจก. เอส.ที.เรดิโอ มีเดีย ไม่เห็นด้วย
77 นาย สดใส ธนาสิทธ์ิ สถานีวิทยุศรีเจริญทรัพย์ ไม่เห็นด้วย
78 คุณ อรพินท์ พิมพิลา สถานีวิทยุศรีเจริญทรัพย์ ไม่เห็นด้วย
79 นาง ปาลิดา พิมพิลา สถานีวิทยุศรีเจริญทรัพย์ ไม่เห็นด้วย
80 นาย นาฤทธ์ิ บุญราชสุวรรณ ผู้รับฟัง ไม่เห็นด้วย
81 นาง ดวงจันทร์ วารีศรี หจก.บ้านเฮาเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
82 นาย ครรชิต พ่วงพูม ผู้รับฟัง ไม่เห็นด้วย
83 คุณ ชัณญาภัสณ์ ทรงจ่า หจก.สระแก้ว เอ.อี.ซี. ไม่เห็นด้วย
84 นางสาว ปาละประวีร์ แก้วธีรนันท์ สถานีวิทยุคนเมืองเขาใหญ่ FM 101.50 MHz ไม่เห็นด้วย
85 พ.ต. อ่าพันธ์ พิมพิลา สถานีวิทยุศรีเจริญทรัพย์ ไม่เห็นด้วย
86 คุณ ชนาพร เจริญผล สถานีวิทยุกระจายเสียงคนบางบ่อ ไม่เห็นด้วย
87 นางสาว ศรีพรรณ ด้วงฟู ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด รักดอยเต่า ไม่เห็นด้วย
88 นาย ศิวราชย์ ถมอินทร์ สถานีวิทยุคนเมืองก่าแพง ไม่เห็นด้วย
89 นาย สุพจน์ อุตราช หจก. ไร่อ้อยเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
90 อนุชภัทร อมรกิจ หจก.มายเวย์ เรดิโอ ไม่เห็นด้วย
91 นางสาว ฤทัย ฤกษ์อนันต์ หจก.ต้นกล้า มีเดีย ไม่เห็นด้วย
92 นาย อาทิตย์ แผ่นทอง ประชาชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย
93 นาง ปริชาติ รัตนวิชัย ประชาชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย
94 นาง ทองลี รุ่งเจริญ ประชาชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย
95 นางสาว ก่ิงดาว บ่ารุงชาติ ประชาชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย
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หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ .ศ. ...

96 นาย นิธิศ จันกันทะ หจก.คนชนบทเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
97 นาย เพชร หนาแน่น หจก.ไดมอนด์ โฟร์สตาร์ ไม่เห็นด้วย
98 นาย กิตต์ประพัฒน์ พิรุณห์ หจก.ก้องฤทธ์ิ 98.50 ไม่เห็นด้วย
99 นาย กรณ์ ก้านเพชร สถานีวิทยุ ครูพิณถ่ินอีสาน ไม่เห็นด้วย

100 นางสาว นุกูล ค่่าคูณ ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย
101 นาง มุณี บุดดา ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย
102 นาย ไสว มีศิลป์ ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย
103 นาย อารมย์ ค่าใส สถานีวิทยุ ครูพิณถ่ินอีสาน ไม่เห็นด้วย
104 นาง สนิท เมืองชม สถานีวิทยุ F.M. 90.00 MHz ไม่เห็นด้วย
105 นางสาว ศันสนีย์ สิงห์รอ สถานีวิทยุ F.M. 90.00 MHz ไม่เห็นด้วย
106 นาง สุจิตรา บุญรุ่ง หจก.สุจิตราเจพีมีเดีย ไม่เห็นด้วย
107 นาย ธันวา บุญรุ่ง เจพี F.M. 92.50 MHz ไม่เห็นด้วย
108 นาย พิชิต สุทธศาสตร คล่ืน 89.75 MHz แสงสวรรค์เรดิโอ ไม่เห็นด้วย
109 คุณ บัวบาล หมอป่า บริษัท แสนสุขวิช่ัน จ่ากัด ไม่เห็นด้วย
110 นางสาว ศิรินญภัฐ สิทธิจักร์ ทุ่งทองเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
111 คุณ โอภาส ปัญจสุร บริษัท แสนสุขวิช่ัน จ่ากัด ไม่เห็นด้วย
112 นางสาว ภาคินี โตหยวก บริษัท แสนสุขวิช่ัน จ่ากัด ไม่เห็นด้วย
113 นาย ชูชาติ อุทัยชิต หจก. ศิลาออนเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
114 นาย เอก นฤชาติวรพันธ์ บริษัท เจ้าพระยาลิสซ่ิง จ่ากัด ไม่เห็นด้วย
115 ประวิทย์ สุวรรณรัตน์ กสทช เห็นด้วย
116 นายซาอุดี จุลเสวก ห้องช่างคอมฯ กสทช. เห็นด้วย
117 วิจิตร.นันวิไล - เห็นด้วย
118 นางสาว รัตนาภรณ์ วงษ์ไกร รพ.พนมสารคาม เห็นด้วย
119 นาง เพ็ญศรี จันทร์ภักดี กศน.ต่าบลบางชนะ เห็นด้วย
120 นาย เผ ชิ โชค เสนา กาญจน์  ชุมชนชินเขต  เขตหลักส่ี เห็นด้วย
121 ศิริพล  สิทธิชัย ช่างภาพอิสระ เห็นด้วย
122 นาย วานิต ถุงเงิน บริษัท สันติภาพมีเดีย จ่ากัด เห็นด้วย
123 นาง วยุรี แหลมหลัก FM 101.25 Mhz แม่โจ้เรดิโอ เห็นด้วย
124 คุณ สาวินีย์ มณีทอง หจก.จี เอส พี แอดเวอทิสเม้นท์ เห็นด้วย
125 คุณ ณัชชา ติยะวรบุญ บจก.เอทเชทเทอร่า (อีทีซี) อินเตอร์เนช่ันแนล เห็นด้วย
126 คุณ สาวินีย์ มณีทอง หจก.จี เอส พี แอดเวอทิสเม้นท์ เห็นด้วย
127 คุณ ณัชชา ติยะวรบุญ บจก.เอทเชทเทอร่า (อีทีซี) อินเตอร์เนช่ันแนล เห็นด้วย
128 สุชาติ ยามดี หจก.บ่าวแหลมอินเตอร์ 2500/ปี
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ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

1 นาย ธวัช  ไชยวงค์ สมาคมวิชาชีพวิทยุ-โทรทัศน์ภาคประชาชนเชียงใหม่ ไม่เห็นด้วย
2 ธนาธิป บุญทวี ประชาชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย

3 กฤษฎา ลิมปพัทธ์ ประชาชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย
4 นาย ธงศักด์ิ อริยะ หจก. ซีเค เรดิโอ มีเดีย ไม่เห็นด้วย

5 นาย สุริยะ เกตุทอง อาชีพอิสละ ไม่เห็นด้วย

6 นาง ภัสสร ภักสาปี ศกร. ไม่เห็นด้วย
7 นาย อรุณ ไทยใหม่ หจก.วิทยุทัองถ่ินไทยคนพ้ืนเมือง 101.75MHz ไม่เห็นด้วย
8 ไพรัช ศัลกวิเศษ ไอ ที ซี เรคคอร์ด ไม่เห็นด้วย
9 ภูเสกข์ สาริยา หจก.มิตรเจริญเรดิโอ ไม่เห็นด้วย

10 สนธยา อุปนันท์ หจก.คนไทยเรดิโอ ไม่เห็นด้วย

11 ไชย พงศ์พัทธ์รุจ แซดเรดิโอ ไม่เห็นด้วย

12 สุชาติ ปู่มณี กลุ่มคน อัลอิสลาม ไม่เห็นด้วย
13 พงศกร ใจโต 93MassFM ไม่เห็นด้วย

14 ธนากร วิบูลกิจ 93 Mass FM ไม่เห็นด้วย

15 พินิศจัย พรหมเทพ 93massfm ไม่เห็นด้วย
16 อภิญญา  แก้วมณี หจก.ดับเบ้ิล กาย  มีเดีย ไม่เห็นด้วย
17 นิภารัตน์ จ่าชัยภูมิ ถ่ินไทยงามเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
18 บุญมา เสนีนวล คนหแกลอง ไม่เห็นด้วย

19 ชินวัฒน์  มีมา หจก.เอ็ม พี มัลติมีเดียร์แอนด์เซอร์วิส ไม่เห็นด้วย

20 วัชรา  เหิมขุนทด เรดิโอโมดิฟาย ไม่เห็นด้วย

21 นาย นายวัชร์พิรภพ ศิริอมพรรณ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ๙๒.๒๕  ปากช่อง สมายเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
22 นาย วัชรา เหิมขุนทด หจก.เรดิโอโมดิฟาย ไม่เห็นด้วย

23 นายณัฏฐ์ธนากรณ์  ใจน่าน ผู้ประกอบกิจการวิทยุธุรกิจ ไม่เห็นด้วย

24 นายประมวล  บุญศรี สถานีวิทยุหนองฮีเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
25 สายันต์ ปวีณาภรณ์ หจก.วิจิตรศิลปปักธงชัย ไม่เห็นด้วย

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...
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26 สายันต์ ปวีณาภรณ์ หจก.ปักธงชัย888 ไม่เห็นด้วย
27 อัฑฒกร โกมลสุบิน บ.บี.พี.พี.เรดิโอ จ ากัด ไม่เห็นด้วย

28 นาง กษิมา จันทรจิตร หจก.เมโทร หาดใหญ่ เรดิโอ ไม่เห็นด้วย
29 นาย สถิตย์ จันทรจิตร หจก.บ้านควนเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
30 พรชัย เอ่ียมโสภณ สถานีวิทยุระนองซิต้ีเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
31 นางสาว ก่ิงดาว บ ารุงชาติ หจก.นครกาหลงธุรกิจโฆษณา ไม่เห็นด้วย
32 นาย สายันต์ ปวีณาภรณ์ หจก.วิจิตรศิลปปักธงชัย ไม่เห็นด้วย
33 นาง วยุรี แหลมหลัก FM 101.25 Mhz แม่โจ้เรดิโอ ไม่เห็นด้วย
34 นาย คมกฤช กุลบูลย์ สถานีวิทยุไลท์เมืองเกษเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
35 นาย มโนธรรม ใจหาญ หจก.คลองท่อมเรดิโอ เรคคอร์ด ไม่เห็นด้วย
36 นาง บุญสวย ชมพูสี ไม่เห็นด้วย
37 คุณ บุญเลียง เสนาวัง ไม่เห็นด้วย
38 คุณ สมจิตร โพนสีสม ไม่เห็นด้วย
39 นาย สมภาร ก้อนดินจ่ี ไม่เห็นด้วย
40 คุณ ค าบู่ จราฤทธ์ิ ไม่เห็นด้วย
41 นาย ศูนย์ ศรีษะเกษ ไม่เห็นด้วย
42 นาย ประสิทธ์ิ ชูข้าว ไม่เห็นด้วย
43 นาง บุญล้วน สอนบุญตา ไม่เห็นด้วย
44 คุณ พิกุล ไสลจิตร ไม่เห็นด้วย
45 คุณ ดวงจันทร์ อธิจร ไม่เห็นด้วย
46 คุณ วันทอง โชติพงค์ ไม่เห็นด้วย
47 นาย ประยูร ชอบดี ไม่เห็นด้วย
48 คุณ เสกสิทธ์ิ สิบสาน ไม่เห็นด้วย
49 คุณ สัมพันธ์ โสดา ไม่เห็นด้วย
50 คุณ วรพจน์ ไทยธานุ ไม่เห็นด้วย
51 คุณ สมดี สังภาคิน ไม่เห็นด้วย
52 คุณ อุทิศ ช่วยบุญ ไม่เห็นด้วย
53 คุณ อมร ค าภูมี ไม่เห็นด้วย
54 คุณ วันนี จันทร์คูณ ไม่เห็นด้วย
55 คุณ สุกานดา พัสคร ไม่เห็นด้วย
56 คุณ สวัสด์ิ จันทคัน ไม่เห็นด้วย
57 นาง แพงศรี สุขใส ไม่เห็นด้วย
58 คุณ อุดม พรมสุริยา ไม่เห็นด้วย
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59 คุณ ส าลี พินธุวงค์ ไม่เห็นด้วย
60 คุณ ศศิรา วันชูเสริฐ ไม่เห็นด้วย
61 นาง ชวนพิศ อธิจร ไม่เห็นด้วย
62 คุณ ทองไส ภูคะไล ไม่เห็นด้วย
63 คุณ ฉวีวรรณ บุญไสย ไม่เห็นด้วย
64 นาย ธรรมศาสตร์ การถัก ไม่เห็นด้วย
65 คุณ ใจ บุราญสม ไม่เห็นด้วย
66 นางสาว อ้อม ภูวงค์ษา ไม่เห็นด้วย
67 นางสาว จิรนันท์ จันทวงษ์ หจก.24 เรดิโอ ไม่เห็นด้วย
68 นาย พิษณุ เสามี หจก.เมืองพรหมโฆษณา ไม่เห็นด้วย
69 อนัญญา เสามี หจก.มีฤทธ์ิ มีเดช มีเดีย ไม่เห็นด้วย
70 นาย ชุติพล เสามี หจก. น้ าเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
71 นางสาว อนงนาฎ บุตรดา บริษัท ไทย คอนเซปต์ แอนด์ ดีไซน์ จ ากัด ไม่เห็นด้วย
72 นางสาว พัชรินทร์ พัฒนะพิสัย สถานีวิทยุพัชรินทร์เรดิโอ FM 98.25 MHz ไม่เห็นด้วย
73 นาย ณพยง สุริยศ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ถุงเงิน มีเดียกรุ๊ป ไม่เห็นด้วย
74 นาง ณัทธมนกาญจน์ สุริยศ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พัชราภา มีเดีย กรุ๊ป ไม่เห็นด้วย
75 นาย หาญชัย วรรณทวี แผ่นดินทอง เรดิโอ FM 96.0 MHz ไม่เห็นด้วย
76 นาย กิตติพนธ์ ท้าวค า ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แฟมีล่ี มีเดีย กรุ๊ป ไม่เห็นด้วย
77 นาย ธีรพงษ์ นามพล หจก. เอส.ที.เรดิโอ มีเดีย ไม่เห็นด้วย
78 นาย สดใส ธนาสิทธ์ิ สถานีวิทยุศรีเจริญทรัพย์ ไม่เห็นด้วย
79 คุณ อรพินท์ พิมพิลา สถานีวิทยุศรีเจริญทรัพย์ ไม่เห็นด้วย
80 นาง ปาลิดา พิมพิลา สถานีวิทยุศรีเจริญทรัพย์ ไม่เห็นด้วย
81 นาย นาฤทธ์ิ บุญราชสุวรรณ ผู้รับฟัง ไม่เห็นด้วย
82 นาง ดวงจันทร์ วารีศรี หจก.บ้านเฮาเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
83 นาย ครรชิต พ่วงพูม ผู้รับฟัง ไม่เห็นด้วย
84 คุณ ชัณญาภัสณ์ ทรงจ า หจก.สระแก้ว เอ.อี.ซี. ไม่เห็นด้วย
85 นางสาว ปาละประวีร์ แก้วธีรนันท์ สถานีวิทยุคนเมืองเขาใหญ่ FM 101.50 MHz ไม่เห็นด้วย
86 พ.ต. อ าพันธ์ พิมพิลา สถานีวิทยุศรีเจริญทรัพย์ ไม่เห็นด้วย
87 คุณ ชนาพร เจริญผล สถานีวิทยุกระจายเสียงคนบางบ่อ ไม่เห็นด้วย
88 นางสาว ศรีพรรณ ด้วงฟู ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รักดอยเต่า ไม่เห็นด้วย
89 นาย ศิวราชย์ ถมอินทร์ สถานีวิทยุคนเมืองก าแพง ไม่เห็นด้วย
90 นาย สุพจน์ อุตราช หจก. ไร่อ้อยเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
91 อนุชภัทร อมรกิจ หจก.มายเวย์ เรดิโอ ไม่เห็นด้วย
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92 นางสาว ฤทัย ฤกษ์อนันต์ หจก.ต้นกล้า มีเดีย ไม่เห็นด้วย
93 นาย อาทิตย์ แผ่นทอง ประชาชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย
94 นาง ปริชาติ รัตนวิชัย ประชาชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย
95 นาง ทองลี รุ่งเจริญ ประชาชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย
96 นางสาว ก่ิงดาว บ ารุงชาติ ประชาชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย
97 นาย นิธิศ จันกันทะ หจก.คนชนบทเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
98 นาย เพชร หนาแน่น หจก.ไดมอนด์ โฟร์สตาร์ ไม่เห็นด้วย
99 นาย กิตต์ประพัฒน์ พิรุณห์ หจก.ก้องฤทธ์ิ 98.50 ไม่เห็นด้วย

100 นาย กรณ์ ก้านเพชร สถานีวิทยุ ครูพิณถ่ินอีสาน ไม่เห็นด้วย
101 นางสาว นุกูล ค่ าคูณ ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย
102 นาง มุณี บุดดา ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย
103 นาย ไสว มีศิลป์ ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย
104 นาย อารมย์ ค าใส สถานีวิทยุ ครูพิณถ่ินอีสาน ไม่เห็นด้วย
105 นาง สนิท เมืองชม สถานีวิทยุ F.M. 90.00 MHz ไม่เห็นด้วย
106 นางสาว ศันสนีย์ สิงห์รอ สถานีวิทยุ F.M. 90.00 MHz ไม่เห็นด้วย
107 นาง สุจิตรา บุญรุ่ง หจก.สุจิตราเจพีมีเดีย ไม่เห็นด้วย
108 นาย ธันวา บุญรุ่ง เจพี F.M. 92.50 MHz ไม่เห็นด้วย
109 นาย พิชิต สุทธศาสตร คล่ืน 89.75 MHz แสงสวรรค์เรดิโอ ไม่เห็นด้วย
110 คุณ บัวบาล หมอป่า บริษัท แสนสุขวิช่ัน จ ากัด ไม่เห็นด้วย
111 นางสาว ศิรินญภัฐ สิทธิจักร์ ทุ่งทองเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
112 คุณ โอภาส ปัญจสุร บริษัท แสนสุขวิช่ัน จ ากัด ไม่เห็นด้วย
113 นางสาว ภาคินี โตหยวก บริษัท แสนสุขวิช่ัน จ ากัด ไม่เห็นด้วย
114 นาย ชูชาติ อุทัยชิต หจก. ศิลาออนเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
115 นาย เอก นฤชาติวรพันธ์ บริษัท เจ้าพระยาลิสซ่ิง จ ากัด ไม่เห็นด้วย
116 ศิริพล  สิทธิชัย ช่างภาพอิสระ เห็นด้วย
117 ศักด์ิชาย โพธิระ มูลนิธิสว่างเบญจธรรมสมุทรสงคราม เห็นด้วย
118 ประวิทย์ สุวรรณรัตน์ กสทช เห็นด้วย
119 นายซาอุดี จุลเสวก ห้องช่างคอมฯ กสทช. เห็นด้วย
120 วิจิตร.นันวิไล - เห็นด้วย
121 น.ส รัตนาภรณ์ วงษ์ไกร รพ.พนมสารคาม เห็นด้วย
122 นาง เพ็ญศรี จันทร์ภักดี กศน.ต าบลบางชนะ เห็นด้วย
123 นาย  เผชิ โชค เสนากาญจน์ ชุมชนชินเขต เขตหลักส่ี เห็นด้วย
124 ศุภลักษณ์ วรรณศรี - เห็นด้วย
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125 นางสาว ป่ินสุดา ปรีแม้น ป่ิน เห็นด้วย
126 นาย ธนายุทธ จันทร์สะฮาง FMคนศรีวัง เห็นด้วย
127 คุณ สาวินีย์ มณีทอง หจก.จี เอส พี แอดเวอทิสเม้นท์ เห็นด้วย
128 คุณ ณัชชา ติยะวรบุญ บจก.เอทเชทเทอร่า (อีทีซี) อินเตอร์เนช่ันแนล เห็นด้วย
129 สุชาติ ยามดี หจก.บ่าวแหลมอินเตอร์ เห็นด้วย เฉพาะการแจ้งข้อมูลเคร่ืองวิทยุคมนาคม
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1 นาย ธวัช  ไชยวงค์ สมาคมวิชาชีพวิทยุ-โทรทัศน์ภาคประชาชนเชียงใหม่ ไม่เห็นด้วย
2 ธนาธิป บุญทวี ประชาชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย
3 นาย ธงศักด์ิ อริยะ หจก. ซีเค เรดิโอ มีเดีย ไม่เห็นด้วย ไม่เป็นธรรม
4 นาย สุริยะ เกตุทอง อาชีพอิสละ ไม่เห็นด้วย
5 นาย อรุณ ไทยใหม่ หจก.วิทยุทัองถ่ินไทยคนพ้ืนเมือง 101.75MHz ไม่เห็นด้วย
6 ไพรัช ศัลกวิเศษ ไอ ที ซี เรคคอร์ด ไม่เห็นด้วย
7 ภูเสกข์ สาริยา หจก.มิตรเจริญเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
8 สนธยา อุปนันท์ หจก.คนไทยเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
9 ไชย พงศ์พัทธ์รุจ แซดเรดิโอ ไม่เห็นด้วย

10 สุชาติ ยามดี หจก.บ่าวแหลมอินเตอร์ ไม่เห็นด้วย
11 สุชาติ ปู่มณี กลุ่มคน อัลอิสลาม ไม่เห็นด้วย
12 พงศกร ใจโต 93MassFM ไม่เห็นด้วย
13 ธนากร วิบูลกิจ 93 Mass FM ไม่เห็นด้วย
14 พินิศจัย พรหมเทพ 93massfm ไม่เห็นด้วย
15 อภิญญา แก้วมณี หจก.ดับเบ้ิล กาย มีเดีย ไม่เห็นด้วย
16 นิภารัตน์ จ่าชัยภูมิ ถ่ินไทยงามเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
17 บุญมา เสนีนวล คนหแกลอง ไม่เห็นด้วย
18 ชินวัฒน์  มีมา หจก.เอ็ม พี มัลติมีเดียร์แอนด์เซอร์วิส ไม่เห็นด้วย
19 วัชรา  เหิมขุนทด เรดิโอโมดิฟาย ไม่เห็นด้วย
20 นาย นายวัชร์พิรภพ ศิริอมพรรณ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ๙๒.๒๕  ปากช่อง สมายเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
21 นาย วัชรา เหิมขุนทด หจก.เรดิโอโมดิฟาย ไม่เห็นด้วย
22 นายณัฏฐ์ธนากรณ์  ใจน่าน ผู้ประกอบกิจการวิทยุธุรกิจ ไม่เห็นด้วย
23 ศุภลักษณ์ วรรณศรี - ไม่เห็นด้วย
24 นายประมวล  บุญศรี สถานีวิทยุหนองฮีเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
25 สายันต์ ปวีณาภรณ์ หจก.วิจิตรศิลปปักธงชัย ไม่เห็นด้วย
26 สายันต์ ปวีณาภรณ์ หจก.ปักธงชัย888 ไม่เห็นด้วย
27 อัฑฒกร โกมลสุบิน บ.บี.พี.พี.เรดิโอ จ ากัด ไม่เห็นด้วย
28 นาย ธนายุทธ จันทร์สะฮาง FMคนศรีวัง ไม่เห็นด้วย
29 นาง กษิมา จันทรจิตร หจก.เมโทร หาดใหญ่ เรดิโอ ไม่เห็นด้วย

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...
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30 นาย สถิตย์ จันทรจิตร หจก.บ้านควนเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
31 พรชัย เอ่ียมโสภณ สถานีวิทยุระนองซิต้ีเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
32 นาง

สาว
ก่ิงดาว บ ารุงชาติ หจก.นครกาหลงธุรกิจโฆษณา ไม่เห็นด้วย

33 นาย สายันต์ ปวีณาภรณ์ หจก.วิจิตรศิลปปักธงชัย ไม่เห็นด้วย

34 นาง วยุรี แหลมหลัก FM 101.25 Mhz แม่โจ้เรดิโอ ไม่เห็นด้วย
35 นาย คมกฤช กุลบูลย์ สถานีวิทยุไลท์เมืองเกษเรดิโอ ไม่เห็นด้วย

36 นาย มโนธรรม ใจหาญ หจก.คลองท่อมเรดิโอ เรคคอร์ด ไม่เห็นด้วย

37 นาง บุญสวย ชมพูสี ไม่เห็นด้วย
38 คุณ บุญเลียง เสนาวัง ไม่เห็นด้วย
39 คุณ สมจิตร โพนสีสม ไม่เห็นด้วย
40 นาย สมภาร ก้อนดินจ่ี ไม่เห็นด้วย

41 คุณ ค าบู่ จราฤทธ์ิ ไม่เห็นด้วย
42 นาย ศูนย์ ศรีษะเกษ ไม่เห็นด้วย

43 นาย ประสิทธ์ิ ชูข้าว ไม่เห็นด้วย

44 นาง บุญล้วน สอนบุญตา ไม่เห็นด้วย
45 คุณ พิกุล ไสลจิตร ไม่เห็นด้วย
46 คุณ ดวงจันทร์ อธิจร ไม่เห็นด้วย
47 คุณ วันทอง โชติพงค์ ไม่เห็นด้วย
48 นาย ประยูร ชอบดี ไม่เห็นด้วย

49 คุณ เสกสิทธ์ิ สิบสาน ไม่เห็นด้วย
50 คุณ สัมพันธ์ โสดา ไม่เห็นด้วย
51 คุณ วรพจน์ ไทยธานุ ไม่เห็นด้วย
52 คุณ สมดี สังภาคิน ไม่เห็นด้วย
53 คุณ อุทิศ ช่วยบุญ ไม่เห็นด้วย
54 คุณ อมร ค าภูมี ไม่เห็นด้วย
55 คุณ วันนี จันทร์คูณ ไม่เห็นด้วย
56 คุณ สุกานดา พัสคร ไม่เห็นด้วย
57 คุณ สวัสด์ิ จันทคัน ไม่เห็นด้วย
58 นาง แพงศรี สุขใส ไม่เห็นด้วย
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59 คุณ อุดม พรมสุริยา ไม่เห็นด้วย
60 คุณ ส าลี พินธุวงค์ ไม่เห็นด้วย
61 คุณ ศศิรา วันชูเสริฐ ไม่เห็นด้วย
62 นาง ชวนพิศ อธิจร ไม่เห็นด้วย
63 คุณ ทองไส ภูคะไล ไม่เห็นด้วย
64 คุณ ฉวีวรรณ บุญไสย ไม่เห็นด้วย
65 นาย ธรรมศาสตร์ การถัก ไม่เห็นด้วย

66 คุณ ใจ บุราญสม ไม่เห็นด้วย
67 นาง

สาว
อ้อม ภูวงค์ษา ไม่เห็นด้วย

68 นาง
สาว

จิรนันท์ จันทวงษ์ หจก.24 เรดิโอ ไม่เห็นด้วย

69 นาย พิษณุ เสามี หจก.เมืองพรหมโฆษณา ไม่เห็นด้วย

70 อนัญญา เสามี หจก.มีฤทธ์ิ มีเดช มีเดีย ไม่เห็นด้วย
71 นาย ชุติพล เสามี หจก. น้ าเรดิโอ ไม่เห็นด้วย

72 นาง
สาว

อนงนาฎ บุตรดา บริษัท ไทย คอนเซปต์ แอนด์ ดีไซน์ จ ากัด ไม่เห็นด้วย

73 นาง
สาว

พัชรินทร์ พัฒนะพิสัย สถานีวิทยุพัชรินทร์เรดิโอ FM 98.25 MHz ไม่เห็นด้วย

74 นาย ณพยง สุริยศ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ถุงเงิน มีเดียกรุ๊ป ไม่เห็นด้วย

75 นาง ณัทธมนกาญจน์ สุริยศ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พัชราภา มีเดีย กรุ๊ป ไม่เห็นด้วย
76 นาย หาญชัย วรรณทวี แผ่นดินทอง เรดิโอ FM 96.0 MHz ไม่เห็นด้วย

77 นาย กิตติพนธ์ ท้าวค า ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แฟมีล่ี มีเดีย กรุ๊ป ไม่เห็นด้วย

78 นาย ธีรพงษ์ นามพล หจก. เอส.ที.เรดิโอ มีเดีย ไม่เห็นด้วย

79 นาย สดใส ธนาสิทธ์ิ สถานีวิทยุศรีเจริญทรัพย์ ไม่เห็นด้วย

80 คุณ อรพินท์ พิมพิลา สถานีวิทยุศรีเจริญทรัพย์ ไม่เห็นด้วย
81 นาง ปาลิดา พิมพิลา สถานีวิทยุศรีเจริญทรัพย์ ไม่เห็นด้วย
82 นาย นาฤทธ์ิ บุญราชสุวรรณ ผู้รับฟัง ไม่เห็นด้วย
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83 นาง ดวงจันทร์ วารีศรี หจก.บ้านเฮาเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
84 นาย ครรชิต พ่วงพูม ผู้รับฟัง ไม่เห็นด้วย

85 คุณ ชัณญาภัสณ์ ทรงจ า หจก.สระแก้ว เอ.อี.ซี. ไม่เห็นด้วย
86 นาง

สาว
ปาละประวีร์ แก้วธีรนันท์ สถานีวิทยุคนเมืองเขาใหญ่ FM 101.50 MHz ไม่เห็นด้วย

87 พ.ต. อ าพันธ์ พิมพิลา สถานีวิทยุศรีเจริญทรัพย์ ไม่เห็นด้วย
88 คุณ ชนาพร เจริญผล สถานีวิทยุกระจายเสียงคนบางบ่อ ไม่เห็นด้วย
89 นาง

สาว
ศรีพรรณ ด้วงฟู ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รักดอยเต่า ไม่เห็นด้วย

90 นาย ศิวราชย์ ถมอินทร์ สถานีวิทยุคนเมืองก าแพง ไม่เห็นด้วย

91 นาย สุพจน์ อุตราช หจก. ไร่อ้อยเรดิโอ ไม่เห็นด้วย

92 อนุชภัทร อมรกิจ หจก.มายเวย์ เรดิโอ ไม่เห็นด้วย
93 นาง

สาว
ฤทัย ฤกษ์อนันต์ หจก.ต้นกล้า มีเดีย ไม่เห็นด้วย

94 นาย อาทิตย์ แผ่นทอง ประชาชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย

95 นาง ปริชาติ รัตนวิชัย ประชาชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย
96 นาง ทองลี รุ่งเจริญ ประชาชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย
97 นาง

สาว
ก่ิงดาว บ ารุงชาติ ประชาชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย

98 นาย นิธิศ จันกันทะ หจก.คนชนบทเรดิโอ ไม่เห็นด้วย

99 นาย เพชร หนาแน่น หจก.ไดมอนด์ โฟร์สตาร์ ไม่เห็นด้วย

100 นาย กิตต์ประพัฒน์ พิรุณห์ หจก.ก้องฤทธ์ิ 98.50 ไม่เห็นด้วย

101 นาย กรณ์ ก้านเพชร สถานีวิทยุ ครูพิณถ่ินอีสาน ไม่เห็นด้วย

102 นาง
สาว

นุกูล ค่ าคูณ ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย

103 นาง มุณี บุดดา ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย
104 นาย ไสว มีศิลป์ ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย
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105 นาย อารมย์ ค าใส สถานีวิทยุ ครูพิณถ่ินอีสาน ไม่เห็นด้วย

106 นาง สนิท เมืองชม สถานีวิทยุ F.M. 90.00 MHz ไม่เห็นด้วย
107 นาง

สาว
ศันสนีย์ สิงห์รอ สถานีวิทยุ F.M. 90.00 MHz ไม่เห็นด้วย

108 นาง สุจิตรา บุญรุ่ง หจก.สุจิตราเจพีมีเดีย ไม่เห็นด้วย
109 นาย ธันวา บุญรุ่ง เจพี F.M. 92.50 MHz ไม่เห็นด้วย

110 นาย พิชิต สุทธศาสตร คล่ืน 89.75 MHz แสงสวรรค์เรดิโอ ไม่เห็นด้วย

111 คุณ บัวบาล หมอป่า บริษัท แสนสุขวิช่ัน จ ากัด ไม่เห็นด้วย
112 นาง

สาว
ศิรินญภัฐ สิทธิจักร์ ทุ่งทองเรดิโอ ไม่เห็นด้วย

113 คุณ โอภาส ปัญจสุร บริษัท แสนสุขวิช่ัน จ ากัด ไม่เห็นด้วย
114 นาง

สาว
ภาคินี โตหยวก บริษัท แสนสุขวิช่ัน จ ากัด ไม่เห็นด้วย

115 นาย ชูชาติ อุทัยชิต หจก. ศิลาออนเรดิโอ ไม่เห็นด้วย

116 นาย เอก นฤชาติวรพันธ์ บริษัท เจ้าพระยาลิสซ่ิง จ ากัด ไม่เห็นด้วย

117 ศิริพล  สิทธิชัย ช่างภาพอิสระ เห็นด้วย
118 กฤษฎา ลิมปพัทธ์ ประชาชนท่ัวไป เห็นด้วย
119 ศักด์ิชาย โพธิระ มูลนิธิสว่างเบญจธรรมสมุทรสงคราม เห็นด้วย
120 ประวิทย์ สุวรรณรัตน์ กสทช เห็นด้วย
121 นายซาอุดี จุลเสวก ห้องช่างคอมฯ กสทช. เห็นด้วย
122 วิจิตร.นันวิไล - เห็นด้วย
123 น.ส รัตนาภรณ์ วงษ์ไกร รพ.พนมสารคาม เห็นด้วย
124 นาง ภัสสร ภักสาปี ศกร. เห็นด้วย
125 นาง เพ็ญศรี จันทร์ภักดี กศน.ต าบลบางชนะ เห็นด้วย
126 นาย เผชิโชค  เสนากาญจน์ ชุมชนชินเขต เขตหลักส่ี เห็นด้วย
127 นางสาวป่ินสุดา ปรีแม้น ป่ิน เห็นด้วย
128 คุณ สาวินีย์ มณีทอง หจก.จี เอส พี แอดเวอทิสเม้นท์ เห็นด้วย
129 คุณ ณัชชา ติยะวรบุญ บจก.เอทเชทเทอร่า (อีทีซี) อินเตอร์เนช่ันแนล เห็นด้วย



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน กำรพิจำรณำผู้ท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน  (รำยละเอียดตำม ภำคผนวก ก ของ
ร่ำง ประกำศฯ)

ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

1 นาย ธวัช  ไชยวงค์ สมาคมวิชาชีพวิทยุ-โทรทัศน์ภาคประชาชนเชียงใหม่ ไม่เห็นด้วย
2 ธนาธิป บุญทวี ประชาชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย
3 นาย ธงศักด์ิ อริยะ หจก. ซีเค เรดิโอ มีเดีย ไม่เห็นด้วย ไม่ได้รับประโยชน์อย่างเป็นธรรม
4 นาย สุริยะ เกตุทอง อาชีพอิสละ ไม่เห็นด้วย
5 นาย อรุณ ไทยใหม่ หจก.วิทยุทัองถ่ินไทยคนพ้ืนเมือง 101.75MHz ไม่เห็นด้วย
6 ไพรัช ศัลกวิเศษ ไอ ที ซี เรคคอร์ด ไม่เห็นด้วย
7 ภูเสกข์ สาริยา หจก.มิตรเจริญเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
8 สนธยา อุปนันท์ หจก.คนไทยเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
9 ไชย พงศ์พัทธ์รุจ แซดเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
10 สุชาติ ปู่มณี กลุ่มคน อัลอิสลาม ไม่เห็นด้วย
11 พงศกร ใจโต 93MassFM ไม่เห็นด้วย
12 ธนากร วิบูลกิจ 93 Mass FM ไม่เห็นด้วย
13 พินิศจัย พรหมเทพ 93massfm ไม่เห็นด้วย
14 อภิญญา แก้วมณี หจก.ดับเบ้ิล  กาย มีเดีย ไม่เห็นด้วย
15 นิภารัตน์ จ่าชัยภูมิ ถ่ินไทยงามเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
16 บุญมา เสนีนวล คนหแกลอง ไม่เห็นด้วย
17 ชินวัฒน์  มีมา หจก.เอ็ม พี มัลติมีเดียร์แอนด์เซอร์วิส ไม่เห็นด้วย
18 วัชรา  เหิมขุนทด เรดิโอโมดิฟาย ไม่เห็นด้วย
19 นาย นายวัชร์พิรภพ ศิริอมพรรณ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ๙๒.๒๕  ปากช่อง สมายเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
20 นาย วัชรา เหิมขุนทด หจก.เรดิโอโมดิฟาย ไม่เห็นด้วย
21 นายณัฏฐ์ธนากรณ์  ใจน่าน ผู้ประกอบกิจการวิทยุธุรกิจ ไม่เห็นด้วย
22 ศุภลักษณ์ วรรณศรี - ไม่เห็นด้วย
23 นายประมวล  บุญศรี สถานีวิทยุหนองฮีเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
24 สายันต์ ปวีณาภรณ์ หจก.วิจิตรศิลปปักธงชัย ไม่เห็นด้วย
25 สายันต์ ปวีณาภรณ์ หจก.ปักธงชัย888 ไม่เห็นด้วย
26 อัฑฒกร โกมลสุบิน บ.บี.พี.พี.เรดิโอ จ ากัด ไม่เห็นด้วย
27 นาง กษิมา จันทรจิตร หจก.เมโทร หาดใหญ่ เรดิโอ ไม่เห็นด้วย
28 นาย สถิตย์ จันทรจิตร หจก.บ้านควนเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
29 นางสาว ก่ิงดาว บ ารุงชาติ หจก.นครกาหลงธุรกิจโฆษณา ไม่เห็นด้วย

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...
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30 นาย สายันต์ ปวีณาภรณ์ หจก.วิจิตรศิลปปักธงชัย ไม่เห็นด้วย
31 นาง วยุรี แหลมหลัก FM 101.25 Mhz แม่โจ้เรดิโอ ไม่เห็นด้วย
32 นาย คมกฤช กุลบูลย์ สถานีวิทยุไลท์เมืองเกษเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
33 นาย มโนธรรม ใจหาญ หจก.คลองท่อมเรดิโอ เรคคอร์ด ไม่เห็นด้วย
34 นาง บุญสวย ชมพูสี ไม่เห็นด้วย
35 คุณ บุญเลียง เสนาวัง ไม่เห็นด้วย
36 คุณ สมจิตร โพนสีสม ไม่เห็นด้วย
37 นาย สมภาร ก้อนดินจ่ี ไม่เห็นด้วย
38 คุณ ค าบู่ จราฤทธ์ิ ไม่เห็นด้วย
39 นาย ศูนย์ ศรีษะเกษ ไม่เห็นด้วย
40 นาย ประสิทธ์ิ ชูข้าว ไม่เห็นด้วย
41 นาง บุญล้วน สอนบุญตา ไม่เห็นด้วย
42 คุณ พิกุล ไสลจิตร ไม่เห็นด้วย
43 คุณ ดวงจันทร์ อธิจร ไม่เห็นด้วย
44 คุณ วันทอง โชติพงค์ ไม่เห็นด้วย
45 นาย ประยูร ชอบดี ไม่เห็นด้วย
46 คุณ เสกสิทธ์ิ สิบสาน ไม่เห็นด้วย
47 คุณ สัมพันธ์ โสดา ไม่เห็นด้วย
48 คุณ วรพจน์ ไทยธานุ ไม่เห็นด้วย
49 คุณ สมดี สังภาคิน ไม่เห็นด้วย
50 คุณ อุทิศ ช่วยบุญ ไม่เห็นด้วย
51 คุณ อมร ค าภูมี ไม่เห็นด้วย
52 คุณ วันนี จันทร์คูณ ไม่เห็นด้วย
53 คุณ สุกานดา พัสคร ไม่เห็นด้วย
54 คุณ สวัสด์ิ จันทคัน ไม่เห็นด้วย
55 นาง แพงศรี สุขใส ไม่เห็นด้วย
56 คุณ อุดม พรมสุริยา ไม่เห็นด้วย
57 คุณ ส าลี พินธุวงค์ ไม่เห็นด้วย
58 คุณ ศศิรา วันชูเสริฐ ไม่เห็นด้วย
59 นาง ชวนพิศ อธิจร ไม่เห็นด้วย
60 คุณ ทองไส ภูคะไล ไม่เห็นด้วย
61 คุณ ฉวีวรรณ บุญไสย ไม่เห็นด้วย
62 นาย ธรรมศาสตร์ การถัก ไม่เห็นด้วย
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63 คุณ ใจ บุราญสม ไม่เห็นด้วย
64 นางสาว อ้อม ภูวงค์ษา ไม่เห็นด้วย
65 นางสาว จิรนันท์ จันทวงษ์ หจก.24 เรดิโอ ไม่เห็นด้วย
66 นาย พิษณุ เสามี หจก.เมืองพรหมโฆษณา ไม่เห็นด้วย
67 อนัญญา เสามี หจก.มีฤทธ์ิ มีเดช มีเดีย ไม่เห็นด้วย
68 นาย ชุติพล เสามี หจก. น้ าเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
69 นางสาว อนงนาฎ บุตรดา บริษัท ไทย คอนเซปต์ แอนด์ ดีไซน์ จ ากัด ไม่เห็นด้วย
70 นางสาว พัชรินทร์ พัฒนะพิสัย สถานีวิทยุพัชรินทร์เรดิโอ FM 98.25 MHz ไม่เห็นด้วย
71 นาย ณพยง สุริยศ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ถุงเงิน มีเดียกรุ๊ป ไม่เห็นด้วย
72 นาง ณัทธมนกาญจน์ สุริยศ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พัชราภา มีเดีย กรุ๊ป ไม่เห็นด้วย
73 นาย หาญชัย วรรณทวี แผ่นดินทอง เรดิโอ FM 96.0 MHz ไม่เห็นด้วย
74 นาย กิตติพนธ์ ท้าวค า ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แฟมีล่ี มีเดีย กรุ๊ป ไม่เห็นด้วย
75 นาย ธีรพงษ์ นามพล หจก. เอส.ที.เรดิโอ มีเดีย ไม่เห็นด้วย
76 นาย สดใส ธนาสิทธ์ิ สถานีวิทยุศรีเจริญทรัพย์ ไม่เห็นด้วย
77 คุณ อรพินท์ พิมพิลา สถานีวิทยุศรีเจริญทรัพย์ ไม่เห็นด้วย
78 นาง ปาลิดา พิมพิลา สถานีวิทยุศรีเจริญทรัพย์ ไม่เห็นด้วย
79 นาย นาฤทธ์ิ บุญราชสุวรรณ ผู้รับฟัง ไม่เห็นด้วย
80 นาง ดวงจันทร์ วารีศรี หจก.บ้านเฮาเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
81 นาย ครรชิต พ่วงพูม ผู้รับฟัง ไม่เห็นด้วย
82 คุณ ชัณญาภัสณ์ ทรงจ า หจก.สระแก้ว เอ.อี.ซี. ไม่เห็นด้วย
83 นางสาว ปาละประวีร์ แก้วธีรนันท์ สถานีวิทยุคนเมืองเขาใหญ่ FM 101.50 MHz ไม่เห็นด้วย
84 พ.ต. อ าพันธ์ พิมพิลา สถานีวิทยุศรีเจริญทรัพย์ ไม่เห็นด้วย
85 คุณ ชนาพร เจริญผล สถานีวิทยุกระจายเสียงคนบางบ่อ ไม่เห็นด้วย
86 นางสาว ศรีพรรณ ด้วงฟู ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รักดอยเต่า ไม่เห็นด้วย
87 นาย ศิวราชย์ ถมอินทร์ สถานีวิทยุคนเมืองก าแพง ไม่เห็นด้วย
88 นาย สุพจน์ อุตราช หจก. ไร่อ้อยเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
89 อนุชภัทร อมรกิจ หจก.มายเวย์ เรดิโอ ไม่เห็นด้วย
90 นางสาว ฤทัย ฤกษ์อนันต์ หจก.ต้นกล้า มีเดีย ไม่เห็นด้วย
91 นาย อาทิตย์ แผ่นทอง ประชาชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย
92 นาง ปริชาติ รัตนวิชัย ประชาชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย
93 นาง ทองลี รุ่งเจริญ ประชาชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย
94 นางสาว ก่ิงดาว บ ารุงชาติ ประชาชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย
95 นาย นิธิศ จันกันทะ หจก.คนชนบทเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
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96 นาย เพชร หนาแน่น หจก.ไดมอนด์ โฟร์สตาร์ ไม่เห็นด้วย
97 นาย กิตต์ประพัฒน์ พิรุณห์ หจก.ก้องฤทธ์ิ 98.50 ไม่เห็นด้วย
98 นาย กรณ์ ก้านเพชร สถานีวิทยุ ครูพิณถ่ินอีสาน ไม่เห็นด้วย
99 นางสาว นุกูล ค่ าคูณ ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย
100 นาง มุณี บุดดา ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย
101 นาย ไสว มีศิลป์ ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย
102 นาย อารมย์ ค าใส สถานีวิทยุ ครูพิณถ่ินอีสาน ไม่เห็นด้วย
103 นาง สนิท เมืองชม สถานีวิทยุ F.M. 90.00 MHz ไม่เห็นด้วย
104 นางสาว ศันสนีย์ สิงห์รอ สถานีวิทยุ F.M. 90.00 MHz ไม่เห็นด้วย
105 นาง สุจิตรา บุญรุ่ง หจก.สุจิตราเจพีมีเดีย ไม่เห็นด้วย
106 นาย ธันวา บุญรุ่ง เจพี F.M. 92.50 MHz ไม่เห็นด้วย
107 นาย พิชิต สุทธศาสตร คล่ืน 89.75 MHz แสงสวรรค์เรดิโอ ไม่เห็นด้วย
108 คุณ บัวบาล หมอป่า บริษัท แสนสุขวิช่ัน จ ากัด ไม่เห็นด้วย
109 นางสาว ศิรินญภัฐ สิทธิจักร์ ทุ่งทองเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
110 คุณ โอภาส ปัญจสุร บริษัท แสนสุขวิช่ัน จ ากัด ไม่เห็นด้วย
111 นางสาว ภาคินี โตหยวก บริษัท แสนสุขวิช่ัน จ ากัด ไม่เห็นด้วย
112 นาย ชูชาติ อุทัยชิต หจก. ศิลาออนเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
113 นาย เอก นฤชาติวรพันธ์ บริษัท เจ้าพระยาลิสซ่ิง จ ากัด ไม่เห็นด้วย
114 พรชัย เอ่ียมโสภณ สถานีวิทยุระนองซิต้ีเรดิโอ เห็นด้วย
115 ศิริพล  สิทธิชัย ช่างภาพอิสระ เห็นด้วย
116 กฤษฎา ลิมปพัทธ์ ประชาชนท่ัวไป เห็นด้วย
117 ศักด์ิชาย โพธิระ มูลนิธิสว่างเบญจธรรมสมุทรสงคราม เห็นด้วย
118 ประวิทย์ สุวรรณรัตน์ กสทช เห็นด้วย
119 นายซาอุดี จุลเสวก ห้องช่างคอมฯ กสทช. เห็นด้วย
120 วิจิตร.นันวิไล - เห็นด้วย
121 น.ส รัตนาภรณ์ วงษ์ไกร รพ.พนมสารคาม เห็นด้วย
122 นาง ภัสสร ภักสาปี ศกร. เห็นด้วย
123 นาง เพ็ญศรี จันทร์ภักดี กศน.ต าบลบางชนะ เห็นด้วย
124 นาย เผ ชิ โชค  เสนา กาญจน์ ชุมชนชินเขต เขตหลักส่ี เห็นด้วย
125 นางสาว ป่ินสุดา ปรีแม้น ป่ิน เห็นด้วย
126 นาย ธนายุทธ จันทร์สะฮาง FMคนศรีวัง เห็นด้วย
127 นาย ธนายุทธ จันทร์สะฮาง FMคนศรีวัง เห็นด้วย
128 คุณ สาวินีย์ มณีทอง หจก.จี เอส พี แอดเวอทิสเม้นท์ เห็นด้วย
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129 คุณ ณัชชา ติยะวรบุญ บจก.เอทเชทเทอร่า (อีทีซี) อินเตอร์เนช่ันแนล เห็นด้วย
130 สุชาติ ยามดี หจก.บ่าวแหลมอินเตอร์ เปล่ียนแปลงได้
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1 นาย ธวัช  ไชยวงค์ สมาคมวิชาชีพวิทยุ-โทรทัศน์ภาคประชาชนเชียงใหม่ ไม่เห็นด้วย
2 ธนาธิป บุญทวี ประชาชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย
3 นาย สุริยะ เกตุทอง อาชีพอิสละ ไม่เห็นด้วย
4 นาย อรุณ ไทยใหม่ หจก.วิทยุทัองถ่ินไทยคนพ้ืนเมือง 101.75MHz ไม่เห็นด้วย
5 ไพรัช ศัลกวิเศษ ไอ ที ซี เรคคอร์ด ไม่เห็นด้วย
6 ภูเสกข์ สาริยา หจก.มิตรเจริญเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
7 สนธยา อุปนันท์ หจก.คนไทยเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
8 ไชย พงศ์พัทธ์รุจ แซดเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
9 สุชาติ ปู่มณี กลุ่มคน อัลอิสลาม ไม่เห็นด้วย
10 พงศกร ใจโต 93MassFM ไม่เห็นด้วย
11 ธนากร วิบูลกิจ 93 Mass FM ไม่เห็นด้วย
12 พินิศจัย พรหมเทพ 93massfm ไม่เห็นด้วย
13 อภิญญา แก้วมณี หจก.ดับเบ้ิล  กาย มีเดีย ไม่เห็นด้วย
14 นิภารัตน์ จ่าชัยภูมิ ถ่ินไทยงามเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
15 บุญมา เสนีนวล คนหแกลอง ไม่เห็นด้วย
16 ชินวัฒน์  มีมา หจก.เอ็ม พี มัลติมีเดียร์แอนด์เซอร์วิส ไม่เห็นด้วย
17 วัชรา  เหิมขุนทด เรดิโอโมดิฟาย ไม่เห็นด้วย
18 นาย นายวัชร์พิรภพ ศิริอมพรรณ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ๙๒.๒๕  ปากช่อง สมายเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
19 นาย วัชรา เหิมขุนทด หจก.เรดิโอโมดิฟาย ไม่เห็นด้วย
20 นายณัฏฐ์ธนากรณ์  ใจน่าน ผู้ประกอบกิจการวิทยุธุรกิจ ไม่เห็นด้วย
21 นายประมวล  บุญศรี สถานีวิทยุหนองฮีเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
22 สายันต์ ปวีณาภรณ์ หจก.วิจิตรศิลปปักธงชัย ไม่เห็นด้วย
23 สายันต์ ปวีณาภรณ์ หจก.ปักธงชัย888 ไม่เห็นด้วย
24 อัฑฒกร โกมลสุบิน บ.บี.พี.พี.เรดิโอ จ ากัด ไม่เห็นด้วย
25 นาย ธนายุทธ จันทร์สะฮาง FMคนศรีวัง ไม่เห็นด้วย
26 นาง กษิมา จันทรจิตร หจก.เมโทร หาดใหญ่ เรดิโอ ไม่เห็นด้วย
27 นาย สถิตย์ จันทรจิตร หจก.บ้านควนเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
28 นางสาว ก่ิงดาว บ ารุงชาติ หจก.นครกาหลงธุรกิจโฆษณา ไม่เห็นด้วย
29 นาย สายันต์ ปวีณาภรณ์ หจก.วิจิตรศิลปปักธงชัย ไม่เห็นด้วย
30 นาง วยุรี แหลมหลัก FM 101.25 Mhz แม่โจ้เรดิโอ ไม่เห็นด้วย

31 นาย คมกฤช กุลบูลย์ สถานีวิทยุไลท์เมืองเกษเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
32 นาย มโนธรรม ใจหาญ หจก.คลองท่อมเรดิโอ เรคคอร์ด ไม่เห็นด้วย

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...
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33 นาง บุญสวย ชมพูสี ไม่เห็นด้วย
34 คุณ บุญเลียง เสนาวัง ไม่เห็นด้วย
35 คุณ สมจิตร โพนสีสม ไม่เห็นด้วย

36 นาย สมภาร ก้อนดินจ่ี ไม่เห็นด้วย
37 คุณ ค าบู่ จราฤทธ์ิ ไม่เห็นด้วย
38 นาย ศูนย์ ศรีษะเกษ ไม่เห็นด้วย
39 นาย ประสิทธ์ิ ชูข้าว ไม่เห็นด้วย
40 นาง บุญล้วน สอนบุญตา ไม่เห็นด้วย
41 คุณ พิกุล ไสลจิตร ไม่เห็นด้วย
42 คุณ ดวงจันทร์ อธิจร ไม่เห็นด้วย
43 คุณ วันทอง โชติพงค์ ไม่เห็นด้วย
44 นาย ประยูร ชอบดี ไม่เห็นด้วย
45 คุณ เสกสิทธ์ิ สิบสาน ไม่เห็นด้วย
46 คุณ สัมพันธ์ โสดา ไม่เห็นด้วย
47 คุณ วรพจน์ ไทยธานุ ไม่เห็นด้วย
48 คุณ สมดี สังภาคิน ไม่เห็นด้วย
49 คุณ อุทิศ ช่วยบุญ ไม่เห็นด้วย
50 คุณ อมร ค าภูมี ไม่เห็นด้วย
51 คุณ วันนี จันทร์คูณ ไม่เห็นด้วย
52 คุณ สุกานดา พัสคร ไม่เห็นด้วย
53 คุณ สวัสด์ิ จันทคัน ไม่เห็นด้วย
54 นาง แพงศรี สุขใส ไม่เห็นด้วย
55 คุณ อุดม พรมสุริยา ไม่เห็นด้วย
56 คุณ ส าลี พินธุวงค์ ไม่เห็นด้วย
57 คุณ ศศิรา วันชูเสริฐ ไม่เห็นด้วย
58 นาง ชวนพิศ อธิจร ไม่เห็นด้วย
59 คุณ ทองไส ภูคะไล ไม่เห็นด้วย
60 คุณ ฉวีวรรณ บุญไสย ไม่เห็นด้วย
61 นาย ธรรมศาสตร์ การถัก ไม่เห็นด้วย
62 คุณ ใจ บุราญสม ไม่เห็นด้วย
63 นางสาว อ้อม ภูวงค์ษา ไม่เห็นด้วย
64 นางสาว จิรนันท์ จันทวงษ์ หจก.24 เรดิโอ ไม่เห็นด้วย
65 นาย พิษณุ เสามี หจก.เมืองพรหมโฆษณา ไม่เห็นด้วย
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66 อนัญญา เสามี หจก.มีฤทธ์ิ มีเดช มีเดีย ไม่เห็นด้วย
67 นาย ชุติพล เสามี หจก. น้ าเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
68 นางสาว อนงนาฎ บุตรดา บริษัท ไทย คอนเซปต์ แอนด์ ดีไซน์ จ ากัด ไม่เห็นด้วย
69 นางสาว พัชรินทร์ พัฒนะพิสัย สถานีวิทยุพัชรินทร์เรดิโอ FM 98.25 MHz ไม่เห็นด้วย
70 นาย ณพยง สุริยศ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ถุงเงิน มีเดียกรุ๊ป ไม่เห็นด้วย
71 นาง ณัทธมนกาญจน์ สุริยศ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พัชราภา มีเดีย กรุ๊ป ไม่เห็นด้วย
72 นาย หาญชัย วรรณทวี แผ่นดินทอง เรดิโอ FM 96.0 MHz ไม่เห็นด้วย
73 นาย กิตติพนธ์ ท้าวค า ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แฟมีล่ี มีเดีย กรุ๊ป ไม่เห็นด้วย
74 นาย ธีรพงษ์ นามพล หจก. เอส.ที.เรดิโอ มีเดีย ไม่เห็นด้วย
75 นาย สดใส ธนาสิทธ์ิ สถานีวิทยุศรีเจริญทรัพย์ ไม่เห็นด้วย
76 คุณ อรพินท์ พิมพิลา สถานีวิทยุศรีเจริญทรัพย์ ไม่เห็นด้วย
77 นาง ปาลิดา พิมพิลา สถานีวิทยุศรีเจริญทรัพย์ ไม่เห็นด้วย
78 นาย นาฤทธ์ิ บุญราชสุวรรณ ผู้รับฟัง ไม่เห็นด้วย
79 นาง ดวงจันทร์ วารีศรี หจก.บ้านเฮาเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
80 นาย ครรชิต พ่วงพูม ผู้รับฟัง ไม่เห็นด้วย
81 คุณ ชัณญาภัสณ์ ทรงจ า หจก.สระแก้ว เอ.อี.ซี. ไม่เห็นด้วย
82 นางสาว ปาละประวีร์ แก้วธีรนันท์ สถานีวิทยุคนเมืองเขาใหญ่ FM 101.50 MHz ไม่เห็นด้วย
83 พ.ต. อ าพันธ์ พิมพิลา สถานีวิทยุศรีเจริญทรัพย์ ไม่เห็นด้วย
84 คุณ ชนาพร เจริญผล สถานีวิทยุกระจายเสียงคนบางบ่อ ไม่เห็นด้วย
85 นางสาว ศรีพรรณ ด้วงฟู ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รักดอยเต่า ไม่เห็นด้วย
86 นาย ศิวราชย์ ถมอินทร์ สถานีวิทยุคนเมืองก าแพง ไม่เห็นด้วย
87 นาย สุพจน์ อุตราช หจก. ไร่อ้อยเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
88 อนุชภัทร อมรกิจ หจก.มายเวย์ เรดิโอ ไม่เห็นด้วย
89 นางสาว ฤทัย ฤกษ์อนันต์ หจก.ต้นกล้า มีเดีย ไม่เห็นด้วย
90 นาย อาทิตย์ แผ่นทอง ประชาชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย
91 นาง ปริชาติ รัตนวิชัย ประชาชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย
92 นาง ทองลี รุ่งเจริญ ประชาชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย
93 นางสาว ก่ิงดาว บ ารุงชาติ ประชาชนท่ัวไป ไม่เห็นด้วย
94 นาย นิธิศ จันกันทะ หจก.คนชนบทเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
95 นาย เพชร หนาแน่น หจก.ไดมอนด์ โฟร์สตาร์ ไม่เห็นด้วย
96 นาย กิตต์ประพัฒน์ พิรุณห์ หจก.ก้องฤทธ์ิ 98.50 ไม่เห็นด้วย
97 นาย กรณ์ ก้านเพชร สถานีวิทยุ ครูพิณถ่ินอีสาน ไม่เห็นด้วย
98 นางสาว นุกูล ค่ าคูณ ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย
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99 นาง มุณี บุดดา ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย
100 นาย ไสว มีศิลป์ ผู้ฟัง ไม่เห็นด้วย
101 นาย อารมย์ ค าใส สถานีวิทยุ ครูพิณถ่ินอีสาน ไม่เห็นด้วย
102 นาง สนิท เมืองชม สถานีวิทยุ F.M. 90.00 MHz ไม่เห็นด้วย
103 นางสาว ศันสนีย์ สิงห์รอ สถานีวิทยุ F.M. 90.00 MHz ไม่เห็นด้วย
104 นาง สุจิตรา บุญรุ่ง หจก.สุจิตราเจพีมีเดีย ไม่เห็นด้วย
105 นาย ธันวา บุญรุ่ง เจพี F.M. 92.50 MHz ไม่เห็นด้วย
106 นาย พิชิต สุทธศาสตร คล่ืน 89.75 MHz แสงสวรรค์เรดิโอ ไม่เห็นด้วย
107 คุณ บัวบาล หมอป่า บริษัท แสนสุขวิช่ัน จ ากัด ไม่เห็นด้วย
108 นางสาว ศิรินญภัฐ สิทธิจักร์ ทุ่งทองเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
109 คุณ โอภาส ปัญจสุร บริษัท แสนสุขวิช่ัน จ ากัด ไม่เห็นด้วย
110 นางสาว ภาคินี โตหยวก บริษัท แสนสุขวิช่ัน จ ากัด ไม่เห็นด้วย
111 นาย ชูชาติ อุทัยชิต หจก. ศิลาออนเรดิโอ ไม่เห็นด้วย
112 นาย เอก นฤชาติวรพันธ์ บริษัท เจ้าพระยาลิสซ่ิง จ ากัด ไม่เห็นด้วย
113 นาย ธงศักด์ิ อริยะ หจก. ซีเค เรดิโอ มีเดีย เห็นด้วย ควรพิจารณาเฉพาะคล่ืนท่ีมีก าลังส่งสูง
114 พรชัย เอ่ียมโสภณ สถานีวิทยุระนองซิต้ีเรดิโอ เห็นด้วย
115 ศิริพล  สิทธิชัย ช่างภาพอิสระ เห็นด้วย
116 กฤษฎา ลิมปพัทธ์ ประชาชนท่ัวไป เห็นด้วย
117 ศักด์ิชาย โพธิระ มูลนิธิสว่างเบญจธรรมสมุทรสงคราม เห็นด้วย
118 ประวิทย์ สุวรรณรัตน์ กสทช เห็นด้วย
119 นายซาอุดี จุลเสวก ห้องช่างคอมฯ กสทช. เห็นด้วย
120 วิจิตร.นันวิไล - เห็นด้วย
121 นางสาว รัตนาภรณ์ วงษ์ไกร รพ.พนมสารคาม เห็นด้วย
122 นาง ภัสสร ภักสาปี ศกร. เห็นด้วย
123 นาง เพ็ญศรี จันทร์ภักดี กศน.ต าบลบางชนะ เห็นด้วย
124 นาย เผ ชิ โชค  เสนา กาญจน์ ชุมชนชินเขต เขตหลักส่ี เห็นด้วย
125 ศุภลักษณ์ วรรณศรี - เห็นด้วย
126 นางสาว ป่ินสุดา ปรีแม้น ป่ิน เห็นด้วย
127 คุณ สาวินีย์ มณีทอง หจก.จี เอส พี แอดเวอทิสเม้นท์ เห็นด้วย
128 คุณ ณัชชา ติยะวรบุญ บจก.เอทเชทเทอร่า (อีทีซี) อินเตอร์เนช่ันแนล เห็นด้วย
129 สุชาติ ยามดี หจก.บ่าวแหลมอินเตอร์ แต่ละภาคมี ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม  ภาษาแตกต่างกัน



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร
1 นาย กิตติพงษ์ สมควร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.เอ.

เทเลคอม แอนด์ 
บรอดคาสท์

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

2 นางสาว กาญจนาภรณ์ ศรีไสย นักจัดรายการวิทยุ 
สถานีวิทยุท้องถ่ินไทย
วิถีไทย FM 95.50 
MHz 
จังหวัดยะลา

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

3 เกษร พรหมแก้ว นักจัดรายการวิทยุ 
สถานีวิทยุท้องถ่ินไทย
วิถีไทย FM 95.50 
MHz 
จังหวัดยะลา

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

4 นาย ทองอินทร์ สมควร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ที.เอ.เทเลคอม แอนด์
 บรอดคาสท์

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

5 นาย เดชชนะ สุริยวรรณ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
วิทยุคนอมก๋อย

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

6 นางสาว อนัญญา ปันศิริ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ที.เอ.เทเลคอม แอนด์ 
บรอดคาสท์

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

7 นาง บัวเขียว สมควร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ที.เอ.เทเลคอม แอนด์ 
บรอดคาสท์

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

8 นาง พรพรรณ สุริยวรรณ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
วิทยุคนอมก๋อย

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

9 นางสาว สุพิชชา อุทาโย สหกรณ์การเกษตร
สันป่าตอง จ ากัด

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

10 นาง นันทภัค ฝ่ายบุตร สถานีวิทยุฟ้าใสเรดิโอ 
fm 90.00 MHz

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

11 นางสาว ดาริน ดวงเต็ม นักจัดรายการวิทยุ 
สถานีวิทยุท้องถ่ินไทย
วิถีไทย FM 95.50 
MHz 
จังหวัดยะลา

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

12 นาย ทวี อรุณศรี นักจัดรายการวิทยุ 
สถานีวิทยุท้องถ่ินไทย
วิถีไทย FM 95.50 
MHz 
จังหวัดยะลา

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

13 นางสาว พิมพ์ชนก ล่ิมเร่ิมสกุล นักจัดรายการวิทยุ 
สถานีวิทยุท้องถ่ินไทย
วิถีไทย FM 95.50 
MHz 
จังหวัดยะลา

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

14 นาย วิโรจน์ ศรีไสย นักจัดรายการวิทยุ
 สถานีวิทยุท้องถ่ินไทย
วิถีไทย FM 95.50 MHz
 จังหวัดยะลา

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

15 นาย สุชาติ รัฐพิทักษ์สันติ นักจัดรายการวิทยุ 
สถานีวิทยุท้องถ่ินไทย
วิถีไทย FM 95.50 
MHz 
จังหวัดยะลา

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

16 นางสาว สุภาภรณ์ ศรีไสย นักจัดรายการวิทยุ 
สถานีวิทยุท้องถ่ินไทย
วิถีไทย FM 95.50 
MHz 
จังหวัดยะลา

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

17 นาง บังอร ชูติธวัช สถานีวิทยุกระจายเสียง 
ดีดีเรดิโอ คนส่ีค้ิว

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

18 นาย เสน่ห์ บุญแก้ว สถานีวิทยุบ้านผือเรดิโอ 
94.75

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

19 นาง รัตฎา โพธ์ิผล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
รัตฎา เรดิโอ

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

20 นาย สงัด สระสูงเนิน หจก.สระสูงเนิน ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

21 นาย สายันต์ ปวีณาภรณ์ หจก.วิจิตรศิลปปักธงชัย ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

22 นาย วัฒนา พบเอกทวี สถานีวิทยุเฝ้าไร่เรดิโอ ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

23 นางสาว ปุณญานุช ศาลาจันทร์ สถานีวิทยุต้นกล้าเรดิโอ ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

24 นาย สานนท์ ทองใหม่ สถานีวิทยุต้นกล้าเรดิโอ ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

25 นาย ประจวบ สาครินทร์ สถานีวิทยุรัตภูมิเรดิโอ ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

26 นางสาว อพัชชา ธนรุจิวรรธน์ 23 ซอยออทรัพย์ 
ถนนด ารงพัฒนา 
ต าบลบ้านนา 
อ าเภอจะนะ 
จังหวัดสงขลา

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

27 นางสาว นูรีต้า กะละน๊ะ 132/1 หมู่1 
ต าบลสะกอม 
อ าเถอเทพา 
จังหวัดสงขลา

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

28 นาย พลภัทร ฝ่ายบุตร สถานีวิทยุฟ้าใสเรดิโอ
สกลนคร FM 90.00 
Mhz

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

29 นาง เสง่ียม สังขฮวด สถานีวิทยุทุ่งพลับพลา ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

30 คุณ อ าไพ อุทัยมา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อ าไพ  เรดิโอ FM 90.75 MHz ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

31 นาย สมเกียรติ วีระวัฒน์โสภณ หจก.ชุมแสงเรดิโอ กรุ๊ป 
(สถานีวิทยุชุมแสงเรดิ
โอ 
FM 103.25Mhz

ขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

32 นาง วยุรี แหลมหลัก FM 101.25 Mhz 
แม่โจ้เรดิโอ

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

33 นาย อรรถพล สาครินทร์ สถานีวิทยุรัตภูมิเรดิโอ ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

34 คุุณ ณัชชา ติยะวรบุญ บจก.เอทเชทเทอร่า (อี
ทีซี) อินเตอร์เนช่ันแนล

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

35 คุณ ชุมพร พันธ์สวัสด์ิ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ชุมพรอิเล็กทรอนิกส์

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

36 นาง ศรีนวล ค าประเสริฐ สถานีวิทยุภาคธุรกิจ 
คนเมืองล้านนาเรดิโอ

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

37 คุณ จูมบาน เพียรการ หจก.คนนางแดดเรดิโอ
 96.50

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

38 คุณ ชุาญชัย ธนากูล หจก.บัวใหญ่พัฒนาเรดิ
โอ

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

39 นาย สาธิต จันทร์แก้ว หจก.หัวไทรเรดิโอ ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

40 นาย เจษฎาพงษ์ ฉวีชาติ หจก.รวยนิรันดร์เซอร์วิส ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

41 คุณ นิตยา นาคอินทร์แจ้ง หจก.ยูสไมล์เอนเตอร์
เทนเมนท์

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

42 นาย กิตติภพ สายสนอง หจก.บี.บี.เอฟเอ็ม ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

43 นาย ธนสิน คงยุทธ วิทยุเสียงส่ือสาร
ประชาชน เอฟ เอ็ม 
96.00 เมกกะเฮิร์ซ

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

44 นางสาว สาคร คณารีย์ หจก.ล้านนาอินเตอร์ ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

45 นาย บุญศรี กันทะมา สถานีวิทยุออนซอน
ชุมชน คนท้องถ่ิน เซ
เป็ด ตระการพืชผล 
อุบลราชธานี FM 
96.25 Mhz

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

46 นาย สมโรจน์ วสุพงศ์โสธร บมจ. จีเอ็มเอ็ม มีเดีย 5.1 ควรมีการประกาศแผนคล่ืนท่ีจะน ามาประมูลท้ังหมด ก่อนการประกาศทะยอยเพ่ือ
เชิญชวนให้ประมูล ท้ังน้ี ควรมีภาพรวมแบ่งให้ชัดเจนเป็นหมวดหมู่ว่า หมวดธุรกิจหมวดสาธารณะ หรือหมวดท้องถ่ิน มีคล่ืนความถ่ีใดบ้าง
5.2 ควรมีการเปล่ียนระบบเป็นดิจิตอลก่อนน ามาประมูล เพ่ือให้มีคล่ืนความถ่ีแบบไม่จ ากัดและเป็นการใช้คล่ืนความถ่ีให้คุ้มค่าท่ีสุด
5.3 ควรมีบทเฉพาะกาล ก าหนดกติกา ให้เวลาท่ีเหมาะสมในกรณีท่ีผู้เช่าใช้คล่ืนความถ่ีเดิมไม่ได้เป็นผู้รับการประมูล เพ่ือสามารถหาคล่ืนความถ่ีใหม่ใน
การเช่าใช้และประชาสัมพันธ์เพ่ือคุ้มคองผู้บริโภค ผู้รับฟังให้สามารถติดตามได้อย่างต่อเน่ือง
5.4 ควรระบุให้ชัดเจนว่าสามารถเป็นผู้ชนะการประมูลได้มากกว่า 1 คล่ืนความถ่ี

1. ได้มีการจัดท าแผนคล่ืนความถ่ีท่ีเก่ียวข้องและได้มีการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว ท้ังน้ี จะน าความเห็นไปประกอบการจัดท าประกาศเชิญชวนต่อไป 
2. ปัจจุบันอยู่ระหว่างการทดลองทดสอบการใช้งานคล่ืนความถ่ีในระบบดิจิทัล หากผลการศึกษาแล้วเสร็จจะมีการรายงานให้สาธารณชนรับทราบต่อไป
3. ส านักงาน กสทช. จะน าความเห็นไปประกอบการพิจารณาต่อไป
4. ส านักงาน กสทช. จะน าความเห็นไปประกอบการพิจารณาต่อไป

47 คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ด้านกิจการ
กระจายเสียง

1. ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พุทธศักราช 2560 มาตรา 60 ก าหนดให้มีการใช้ประโยชน์จากคล่ืนความถ่ีอันเป็นสมบัติของชาติ ไม่ว่าจะใช้เพ่ือ
ส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคม หรือประโยชน์อ่ืนใด ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุด
ของประชาชน ความม่ันคงของรัฐ และประโยชน์สาธารณะ ซ่ึงเป็นหลักการส าคัญในการเรียกคืนคล่ืนวิทยุ เพ่ือน ามาด าเนินการจัดสรรใหม่ฯ ตาม
กฎหมาย โดย กตป.ขอทราบว่า กสทช. ได้มีหลักการและแนวทางในการจัดคล่ืนวิทยุ เพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียงโดยได้จัดแบ่งคล่ืนความถ่ีวิทยุใน
ภาพรวม เพ่ือใช้ในการประกอบกิจการบริการสาธารณะ บริการชุมชน และประกอบกิจการทางธุรกิจ ในจ านวนและสัดส่วนเท่าไหร่ เพ่ือประโยชน์ท่ีจะ
ได้รับทราบว่า กสทช. ได้ด าเนินการตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรฯ อย่างไร เพียงใด
2. ปัจจุบันในการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง มีการด าเนินการใน 2 รูปแบบ กล่าวคือ กิจการกระจายเสียงท่ีใช้คล่ืนความถ่ี ตามใบอนุญาตฯ) กับ 
กิจการวิทยุกระจายเสียงท่ีด าเนินการบนโครงข่ายอินเตอร์เน็ต (วิทยุออนไลน์) ซ่ึงมีรูปแบบการด าเนินการ และการก ากับดูแลท่ีแตกต่างกัน ซ่ึงส่งผล
กระทบอย่างย่ิง โดยเฉพาะในประเด็นเร่ืองการแข่งขันอย่างเสมอภาค และเสรีเป็นธรรม โดย กตป. เห็นว่าในการด าเนินการจัดท าร่างประกาศฉบับน้ี มี
แนวทางในการด าเนินการ และการบริหารงานฯ รวมตลอดท้ังการก ากับดูแลเร่ืองน้ีไว้หรือไม่ อย่างไร
3. มีแนวทาง หรือมาตราการในการป้องกันและก ากับดูแลอย่างไรต่อกรณีมีตัวแทน (Nominee) ในการเข้าร่วมประมูลคร้ังน้ีหรือไม่ อย่างไร

๑. ท่ีประชุม กสทช. คร้ังท่ี ๒๑/๒๕๖๔ เม่ือวันพุธท่ี ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ได้พิจารณาแนวทางการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีและสัดส่วนการใช้คล่ืนความถ่ีในกิจการกระจายเสียง ตามแผนความถ่ีวิทยุกระจายเสียง
ระบบเอฟเอ็ม แผนความถ่ีวิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอเอ็ม และแผนความถ่ีวิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม ก าลังส่งต่ า โดยได้แบ่งการอนุญาตออกเป็น ๓ คร้ัง ซ่ึงสัดส่วนการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีใน
แต่ละคร้ังเป็นไปตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. ส านักงาน กสทช. จะน าความเห็นไปประกอบการพิจารณาด าเนินการต่อไป
๓. ร่างประกาศน้ีได้ก าหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตท่ีมีสิทธิเข้าร่วมการประมูล ต้องไม่เป็นผู้ท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ขอรับใบอนุญาตรายอ่ืน

48 คุณ สาวินีย์ มณีทอง หจก.จี เอส พี แอด
เวอทิสเม้นท์

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

49 คุณ ณัชชา ติยะวรบุญ บจก.เอทเชทเทอร่า (อี
ทีซี) อินเตอร์เนช่ันแนล

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

50 คุณ ชุมพร พันธ์สวัสด์ิ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ชุมพรอิเล็กทรอนิกส์

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

51 นาง ศรีนวล ค าประเสริฐ สถานีวิทยุภาคธุรกิจ 
คนเมืองล้านนาเรดิโอ

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

52 คุณ จูมบาน เพียรการ หจก.คนนางแดดเรดิโอ
 96.50

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

53 คุณ ชุาญชัย ธนากูล หจก.บัวใหญ่พัฒนาเรดิ
โอ

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

54 นาย สาธิต จันทร์แก้ว หจก.หัวไทรเรดิโอ ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

55 นาย เจษฎาพงษ์ ฉวีชาติ หจก.รวยนิรันดร์เซอร์วิส ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

56 คุณ นิตยา นาคอินทร์แจ้ง หจก.ยูสไมล์เอนเตอร์
เทนเมนท์

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

57 นาย กิตติภพ สายสนอง หจก.บี.บี.เอฟเอ็ม ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

58 นาย ธนสิน คงยุทธ วิทยุเสียงส่ือสาร
ประชาชน เอฟ เอ็ม 
96.00 เมกกะเฮิร์ซ

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

59 นางสาว สาคร คณารีย์ หจก.ล้านนาอินเตอร์ ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

60 นาย บุญศรี กันทะมา สถานีวิทยุออนซอน
ชุมชน คนท้องถ่ิน เซ
เป็ด ตระการพืชผล 
อุบลราชธานี FM 
96.25 Mhz

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

61 นาย สมาพล สุขสิงห์คลี ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

62 ว่าท่ีร้อยตรี ฮาซาละห์ อาลี ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

63 นางสาว สาคร คณารีย์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ล้านนาอินเตอร์

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

64 นาง มี สุพล ผู้ฟังสถานีวิทยุ FM 
104.25 MHz อ.เมือง 
จ.อุบลราชธานี

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

65 นาย ภูมินทร์ วงค์ภูธร หจก. พีพี.พี เจริญทรัพย์ ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

66 ร.ต.อ. นิพนธ์ สุตัญต้ังใจ หจก.ไมล์ทอง 99 ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

67 นาย ธนกฤต รุ่งแสนทวี หจก. เอสทีจีแอดแอนด์
โปร

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

68 นายสุคิน 
แก้วก่อเก้ือ

สถานีวิทยุซิต้ีเรดิโอยะลา 073-2271098 ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

69 นางสาว ณิชนารญาณ์ สุระตโก สถานีวิทยุมายฮาร์ทเรดิ
โอ FM100 MHz หจก.
มายฮาร์ทเรดิโอ 100
สงขลา

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

70 นาย สายันต์ จันทร์เฮียง สถานีวิทยุนครยางเรดิโอ ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

71 นางสาว อณัญญา ปันศิริ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.เอ.
เทเลคอม แอนด์ บรอด
คาสท์

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

72 นาย มโนธรรม ใจหาญ หจก.คลองท่อมเรดิโอ 
เรคคอร์ด

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

73 นางสาว ประภาพร บุญสมบัติ หจก.ยศสุนทร เรดิโอ ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

74 นาย สมศรี ค าคูณ หจก.เรดิโอโคราช 
(93.75)

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

75 ร้อยตรี ไพโรจน์ เงอเลอะ สถานีวิทยุล้ิงค์ไทย
แลนด์ เรดิโอ FM. 
92.25 MHz

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

76 นางสาว ยุพาพรรณ แสงค าพระ หจก.ชมดาวเรดิโอ
เน็ตเวิร์ค FM 96.75 
MHz อ.ท่าเรือ 
พระนครศรีอยุธยา

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

77 คุณ สมใจ ซ าฮกตัน สถานีวิทยุรวมพลฅน
ข่าว ชาวอยุธยา

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

78 นางสาว พิจิตร หนูคีรี สถานีวิทยุ 105.5 เรดิโอ ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

79 นาย พนม พูลเกิด แฟนเพลง ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

80 นาย อนุสรณ์ ชูชาวนา คล่ืนเพ่ือการเกษตร
สุโขทัย FM 98.0 MHz

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

81 คุณ สิริพักตร์ พ่วงพันธ์ คล่ืนเพ่ือการเกษตร ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

82 คุณ ก่ิงดาว ชูชาวนา คล่ืนเพ่ือการเกษตร
สุโขทัย

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

83 นางสาว ลูกจันทน์ ชูชาวนา คล่ืนเพ่ือการเกษตร
สุโขทัย FM 98.0 MHz

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

84 นาย ธวชิน ชูชาวนา คล่ืนเพ่ือการเกษตร
สุโขทัย FM 98.0 MHz

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

85 นาง ประยงค์ ถึกเจริญ ผู้ฟังสถานีวิทยุล้ิงค์ไทย
แลนด์ เรดิโอ FM 
92.25 MHz

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

86 นาง อ าภา โพธิ ผู้ฟังสถานีวิทยุล้ิงค์ไทย
แลนด์ เรดิโอ FM 
92.25 MHz

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

87 นางสาว สุวนิตย์ วิทยาภิรักษ์ ท่ีปรึกษาสถานีวิทยุล้ิงค์
ไทยแลนด์ เรดิโอ FM 
92.25 MHz

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

88 นาย อนุุรุทธ์ ทูลไธสง รองผู้จัดการสถานีวิทยุ
ล้ิงค์ไทยแลนด์ เรดิโอ 
FM 92.25 MHz

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

89 นาย ประยูร ผลอุดม สถานีวิทยุล้ิงค์ไทย
แลนด์ เรดิโอ FM 
92.25 MHz

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

90 นาง สุวรรณ ใจตรง หจก. ศิลาพาณิชย์ เรดิ
โอ

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

91 นาย เกษมสันต์ ฤทธ์ิทา หจก.ต๊ิกรัตน 999 ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

92 นาย สิทธิชัย นวลเศรษฐ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย วิทยา
เขตนครศรีธรรมราช

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

93 นางสาว รัตนะ หนูคีรี ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

94 นางสาว กัลยา เกตุแก้ว ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

95 ว่าท่ีร้อยตรี ศุภชัย เพ็งจันทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

96 นางสาว สุขกมล รันสุภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

97 นาง กัญญมน มีแก้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย วิทยา
เขตนครศรีธรรมราช

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

98 นางสาว ศลาศิณี ดีจันทร์ เทศบาลเมืองทุ่งสง ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

99 นางสาว สุดา ดาราดิกุล เทศบาลเมืองทุ่งสง ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

100 นาง มาลี มหาชล ร้าน ซัก อบ รีด ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

101 นาย อดุลย์ สมศิริ เทศบาลต าบลชะมาย ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

102 นาง ศิวลี วงศ์แก้ว เทศบาลเมืองทุ่งสง ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

103 นาง ศิริวรรณ ขวัญใจ เทศบาลเมืองทุ่งสง ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

104 นางสาว บุญญรัตน์ ชุมพล เทศบาลเมืองทุ่งสง ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

105 นาง บุญยวีร์ บุญโยดม สถานีวิทยุ 105.5 เรดิโอ ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

106 นาย วิชิต แก้วเก้ือ สถานีวิทยุ 105.5 เรดิโอ ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

107 นางสาว สุภารัตน์ สนมน้อย สถานีวิทยุ 105.5 เรดิโอ ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

108 คุณ รัชนี หนูคีรี ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

109 นางสาว มัลลิกา ภูมิเวทย์พงษ์ ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

110 นางสาว อภิสรา สุขคง แฟนเพลง ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

111 นางสาว สุกัญญา จุลจงกล แฟนเพลง ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

112 นางสาว วริศรา ทองฤทธ์ิ แฟนเพลง ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

113 นาย โสภณ สวัสดีเมือง ดีเจ ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

114 นาย โกมล เพชรค า เจ้าของสถานี ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

115 นางสาว บุญทิรา ทวงรัก แฟนเพลง ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

116 นาง ศิริภา ราชจ านงค์ แฟนเพลง ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

117 คุณ พรไพสิน สะอาดเอ่ียม แฟนเพลง ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

118 นาย ธนกฤต รุ่งแสนทวี หจก.เอส ที จี แอด 
แอนด์ โปร

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

119 ร.ต.อ. นิพนธ์ สุตัญต้ังใจ หจก.ไมค์ทอง 99 ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

120 นาง วงศ์เดือน สุตัญต้ังใจ หจก.ไมค์ทอง 99 ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

121 นาย ภูมินทร์ วงค์ภูธร หจก.พี พี พี เจริญทรัพย์ ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

122 นาง อุไรวรรณ พรมจันทร์ สถานีวิทยุกระจายเสียง
 ดอนยูง-ดงฟ้าห่วน Fm
 104.25 อุบลราชธานี

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

123 นาง มี สุพล ผู้ฟังสถานีวิทยุ Fm 
104.25 Mhz อ.เมือง 
จ. อุบลราชธานี

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

124 นางสาว วนิภรณ์ อาระหัง ผู้ฟังสถานีวิทยุ Fm 
104.25 Mhz อ.เมือง 
จ. อุบลราชธานี

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

125 นาง อรวัน วงษา หจก. ก าป้ันอินเตอร์ ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

126 นาง มาลี ศรีจันทร์อ่อน หจก. มาลีเรดิโอ 2017 ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

127 นาย ทศวงศ์ ศรีจันทร์อ่อน หจก. สิบตระกูล เรดิโอ ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

128 นาง ประไพ กัณฑสังข์ สถานีวิทยุกระจายเสียง
ฮิวเมนเรดิโอ Fm 
91.00 Mhz อ.สวรรค์
โลก จ.สุโขทัย

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

129 นาย ธนพล กัณฑสังข์ สถานีวิทยุกระจายเสียง
ฮิวเมนเรดิโอ Fm 
91.00 Mhz อ.สวรรค์
โลก จ.สุโขทัย

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

130 นาย พิเชษฐ ธิดา RELAXRADIO FM 
107.00 MHz

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

131 นาง ใจทิพย์ ธิดา RELAXRADIO FM 
107.00 MHz

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

132 นางสาว สุนทรีย์ สุทธวัจน์ สถานีวิทยุกระจายเสียง
ฮิวเมนเรดิโอ Fm 
91.00 Mhz อ.สวรรค์
โลก จ.สุโขทัย

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

133 นางสาว ฐิติรัตน์ ทรัพย์สิน สถานีคนรักษ์ท้องถ่ิน 
FM 100.25 สุโขทัย

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

134 ดร. สุเทพ เม้าสง่า สมาคมวิชาชีพวิทยุ-
โทรทัศน์ภาคประชาชน

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

135 คุณ กิติพงษ์ วงษ์ทองทิว สถานีวิทยุคนรักปทุม ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

136 นางสาว ฐิติรัตน์ ทรัพย์สิน สถานีคนรักษ์ท้องถ่ิน ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

137 นางสาว สาคร คณารีย์ ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

138 นาง เพ็ญศรี จันทรัตน์ สถานีวิทยุนากะชะเรดิ
โอ

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

139 คุณ รัตนา จีอาทิตย์ หจก. เชียงรัตน์ มีเดีย 
กรุ๊ป

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

140 นาย กนพจน์ ชาวนา หจก. พาช่ืนเรดิโอ ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

141 นาย ดวงจันทร์ ชาวนา หจก. พาช่ืนเรดิโอ ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

142 นาง ดวงสมร เทศศรีเมือง หจก. พาช่ืนเรดิโอ ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

143 นางสาว มารศรี อุทก หจก.มัลติเวฟแอนด์
แม็กซ์เรดิโอ นครพนม 
ความถ่ี 92.0 MHz

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

144 นาง เสง่ียม สังขฮวด วิทยุทุ่งพลับพลา ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

145 นาย ชม สุขสบาย สถานีวิทยุทุ่งพลับพลา ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

146 นาง วนิรัตน์ ตรีพงษ์ ผู้ฟัง สถานีวิทยุบ้าน
สันติสุข FM 92.50 
MHz เมืองร้อยเอ็ด

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

147 คุณ สรรเพชญ มณีกรกานต์ สถานีวิทยุบ้านสันติสุข 
FM 92.50 MHz

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

148 นางสาว นันทพร ข าสุทัศน์ ผู้ฟัง สถานีวิทยุบ้าน
สันติสุข FM 92.50 
MHz เมืองร้อยเอ็ด

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

149 นางสาว รภิวัน มณีกรกานต์ สถานีวิทยุบ้านสันติสุข 
FM 92.50 MHz เมือง
ร้อยเอ็ด

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

150 นาย ประมวล บุญศรี สถานีวิทยุหนองรีเรดิโอ
 104.0MHz

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

151 นาย ประวิทย์ พวงไธสง คล่ืนมหาชนคนปะค า 
(เรดิโอหรรษา) Fm 
97.50 MHz

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

152 นาง ธัญนันท์ รุ่งเรือง สถานีวิทยุคนลูกทุ่ง 
ความถ่ี 92.00 MHz อ.
เมือง จ.สกลนคร

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

153 นาย วีระ รุ่งเรือง สถานีวิทยุคนลูกทุ่ง 
ความถ่ี 92.00 MHz อ.
เมือง จ.สกลนคร

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

154 นางสาว อภิญญา จ าปาเกตุ สถานีวิทยุท้องถ่ินไทย
ปทุมรัตต์

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

155 นาย พิชิต จ าปาเกตุ สถานีวิทยุท้องถ่ินไทย
ปทุมรัตต์

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

156 นาง เพ็ญจิต จ าปาเกตุ ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

157 นางสาว สุวัจนา ย่อมมี ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

158 นางสาว พิศมัย วงศ์ละคร ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

159 นาง วิมลพรรณ เทศอาเส็น ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

160 นาย ประภาส หยิบล า ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

161 นาย วุฒิพงษ์ พรมจรี ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

162 นางสาว ปิยดา เทศอาเส็น ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

163 นางสาว ดาวนภา หยิบล า ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

164 นางสาว อริสรา จ าปาเกตุ ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

165 นางสาว นุจรีย์ เตารัตน์ ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

166 นาย กิตติธัช ภูธนะโภคิน องค์กรภาคีเครือข่ายผู้
ประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงภาค
ประชาชนแห่งประเทศ
ไทย (อวชท.)

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

167 นาย สว่าง ทองไพ องค์กรภาคีเครือข่ายผู้
ประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงภาค
ประชาชนแห่งประเทศ
ไทย (อวชท.)

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

168 นาย คณาโชค ตามจิตเจริญ องค์กรภาคีเครือข่ายผู้
ประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงภาค
ประชาชนแห่งประเทศ
ไทย (อวชท.)

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

169 นาย เอกอมตะอุธรน์ิ เกฐสิทธ์ิ องค์กรภาคีเครือข่ายผู้
ประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงภาค
ประชาชนแห่งประเทศ
ไทย (อวชท.)

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

170 ดร. สุเทพ เม้าสง่า องค์กรภาคีเครือข่ายผู้
ประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงภาค
ประชาชนแห่งประเทศ
ไทย (อวชท.)

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

171 นาย กิตต์ประพัฒน์ พิรุณห์ องค์กรภาคีเครือข่ายผู้
ประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงภาค
ประชาชนแห่งประเทศ
ไทย (อวชท.)

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

172 นาย ชูชาติ อุทัยชิต องค์กรภาคีเครือข่ายผู้
ประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงภาค
ประชาชนแห่งประเทศ
ไทย (อวชท.)

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

173 นาย ทองพูล ศรีบุญ องค์กรภาคีเครือข่ายผู้
ประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงภาค
ประชาชนแห่งประเทศ
ไทย (อวชท.)

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

174 นาย อัครชัย เดชมูล องค์กรภาคีเครือข่ายผู้
ประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงภาค
ประชาชนแห่งประเทศ
ไทย (อวชท.)

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

175 นาย ทรภูไพร วันโพนทอง องค์กรภาคีเครือข่ายผู้
ประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงภาค
ประชาชนแห่งประเทศ
ไทย (อวชท.)

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

176 นางสาว รภิวัน มณีกรกานต์) องค์กรภาคีเครือข่ายผู้
ประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงภาค
ประชาชนแห่งประเทศ
ไทย (อวชท.)

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

177 ดร. ธนกฤต รุ่งแสนทวี องค์กรภาคีเครือข่ายผู้
ประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงภาค
ประชาชนแห่งประเทศ
ไทย (อวชท.)

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

178 นาย หาญชัย วรรณทวี องค์กรภาคีเครือข่ายผู้
ประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงภาค
ประชาชนแห่งประเทศ
ไทย (อวชท.)

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

179 นาย อภิชาติ แสงสว่าง องค์กรภาคีเครือข่ายผู้
ประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงภาค
ประชาชนแห่งประเทศ
ไทย (อวชท.)

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

180 นาย คณาวุฒิ กันทพลหาญ องค์กรภาคีเครือข่ายผู้
ประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงภาค
ประชาชนแห่งประเทศ
ไทย (อวชท.)

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

181 ร.ต.ต. สุขสันห์ ภิชัย องค์กรภาคีเครือข่ายผู้
ประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงภาค
ประชาชนแห่งประเทศ
ไทย (อวชท.)

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

182 นาง วินิจ พิทักษวรรณ องค์กรภาคีเครือข่ายผู้
ประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงภาค
ประชาชนแห่งประเทศ
ไทย (อวชท.)

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

183 นางสาว จุฬารัตน์ หอมนาน องค์กรภาคีเครือข่ายผู้
ประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงภาค
ประชาชนแห่งประเทศ
ไทย (อวชท.)

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

184 นาย ประสิทธ์ิ วิรุณพันธ์ องค์กรภาคีเครือข่ายผู้
ประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงภาค
ประชาชนแห่งประเทศ
ไทย (อวชท.)

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

185 นาย กฤตภาส ต๊ะประจา องค์กรภาคีเครือข่ายผู้
ประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงภาค
ประชาชนแห่งประเทศ
ไทย (อวชท.)

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

186 นางสาว ฐิติยา บุญกอง องค์กรภาคีเครือข่ายผู้
ประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงภาค
ประชาชนแห่งประเทศ
ไทย (อวชท.)

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

187 นาย ขวัญชาติ ดาสา องค์กรภาคีเครือข่ายผู้
ประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงภาค
ประชาชนแห่งประเทศ
ไทย (อวชท.)

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

188 นาย เกษมสันต์ ฤทธ์ิตา องค์กรภาคีเครือข่ายผู้
ประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงภาค
ประชาชนแห่งประเทศ
ไทย (อวชท.)

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

189 นาย ทวีศักด์ิ ปิยะวิสุทธิกุล องค์กรภาคีเครือข่ายผู้
ประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงภาค
ประชาชนแห่งประเทศ
ไทย (อวชท.)

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

190 นาย อาคม วรรณสัก องค์กรภาคีเครือข่ายผู้
ประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงภาค
ประชาชนแห่งประเทศ
ไทย (อวชท.)

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

191 นางสาว หทัยรัตวันท์ ผัดไทย ตรี
อัมพร

องค์กรภาคีเครือข่ายผู้
ประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงภาค
ประชาชนแห่งประเทศ
ไทย (อวชท.)

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

192 นาย ธวัช ไชยวงค์ องค์กรภาคีเครือข่ายผู้
ประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงภาค
ประชาชนแห่งประเทศ
ไทย (อวชท.)

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

193 นางสาว วดาวรรค์ พงศนันทน์ องค์กรภาคีเครือข่ายผู้
ประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงภาค
ประชาชนแห่งประเทศ
ไทย (อวชท.)

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

194 นาย ชัยยศ ดาวศรีนนท์ องค์กรภาคีเครือข่ายผู้
ประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงภาค
ประชาชนแห่งประเทศ
ไทย (อวชท.)

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

195 นาย สถาพร บรรหาร องค์กรภาคีเครือข่ายผู้
ประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงภาค
ประชาชนแห่งประเทศ
ไทย (อวชท.)

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

196 นาย ธีร สุดเล็ก องค์กรภาคีเครือข่ายผู้
ประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงภาค
ประชาชนแห่งประเทศ
ไทย (อวชท.)

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

197 นาย วิริทธ์ิพล หิรัญรัตน์ องค์กรภาคีเครือข่ายผู้
ประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงภาค
ประชาชนแห่งประเทศ
ไทย (อวชท.)

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

198 นางสาว อรประภา พุฒิหม่ืน องค์กรภาคีเครือข่ายผู้
ประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงภาค
ประชาชนแห่งประเทศ
ไทย (อวชท.)

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

199 นาย สนทยา ทิจะยัง องค์กรภาคีเครือข่ายผู้
ประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงภาค
ประชาชนแห่งประเทศ
ไทย (อวชท.)

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

200 นาย สมชาย วจนะไพบูลย์ องค์กรภาคีเครือข่ายผู้
ประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงภาค
ประชาชนแห่งประเทศ
ไทย (อวชท.)

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

201 นาย ส าเภา บุญเป่ียม องค์กรภาคีเครือข่ายผู้
ประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงภาค
ประชาชนแห่งประเทศ
ไทย (อวชท.)

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

202 นาย การุณ ตระกูลพุทธรักษา องค์กรภาคีเครือข่ายผู้
ประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงภาค
ประชาชนแห่งประเทศ
ไทย (อวชท.)

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

203 นาย พัฒนกฤษ พ่วงทอง องค์กรภาคีเครือข่ายผู้
ประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงภาค
ประชาชนแห่งประเทศ
ไทย (อวชท.)

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

204 นาย ประสาน สินลิขิตกุล องค์กรภาคีเครือข่ายผู้
ประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงภาค
ประชาชนแห่งประเทศ
ไทย (อวชท.)

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

205 ดร. เทิดแผ่นดินทอง ธารชัย องค์กรภาคีเครือข่ายผู้
ประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงภาค
ประชาชนแห่งประเทศ
ไทย (อวชท.)

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

206 นางสาว จณิสตา วัฒนมะโน องค์กรภาคีเครือข่ายผู้
ประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงภาค
ประชาชนแห่งประเทศ
ไทย (อวชท.)

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

207 นาย สมควร ราษี องค์กรภาคีเครือข่ายผู้
ประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงภาค
ประชาชนแห่งประเทศ
ไทย (อวชท.)

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

208 นาย ธนกฤต ยมสังข์ องค์กรภาคีเครือข่ายผู้
ประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงภาค
ประชาชนแห่งประเทศ
ไทย (อวชท.)

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

209 นาย มงคล ยองเพชร องค์กรภาคีเครือข่ายผู้
ประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงภาค
ประชาชนแห่งประเทศ
ไทย (อวชท.)

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

210 นาย ชาลี นพวงศ์ ณ อยุธยา องค์กรภาคีเครือข่ายผู้
ประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงภาค
ประชาชนแห่งประเทศ
ไทย (อวชท.)

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

211 นาย วชิระ พลต้ือ องค์กรภาคีเครือข่ายผู้
ประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงภาค
ประชาชนแห่งประเทศ
ไทย (อวชท.)

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

212 นาย สุเทพ พิทักษ์เจริญวงศ์ องค์กรภาคีเครือข่ายผู้
ประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงภาค
ประชาชนแห่งประเทศ
ไทย (อวชท.)

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

213 นาย อ านาจ จันทร์คง องค์กรภาคีเครือข่ายผู้
ประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงภาค
ประชาชนแห่งประเทศ
ไทย (อวชท.)

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

214 นาย เกริกเกษม อรณบุญมาศ องค์กรภาคีเครือข่ายผู้
ประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงภาค
ประชาชนแห่งประเทศ
ไทย (อวชท.)

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

215 นาย วรพจน์ ลัภโต องค์กรภาคีเครือข่ายผู้
ประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงภาค
ประชาชนแห่งประเทศ
ไทย (อวชท.)

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

216 นางสาว พรรณทิพย์ วงศ์เทพ องค์กรภาคีเครือข่ายผู้
ประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงภาค
ประชาชนแห่งประเทศ
ไทย (อวชท.)

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

217 นาย อนันต์ ข าเขียว องค์กรภาคีเครือข่ายผู้
ประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงภาค
ประชาชนแห่งประเทศ
ไทย (อวชท.)

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

218 นาย ชีพชยุตม์ มหาชินวร องค์กรภาคีเครือข่ายผู้
ประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงภาค
ประชาชนแห่งประเทศ
ไทย (อวชท.)

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

219 นาย วิโรจน์ ศรีไสย องค์กรภาคีเครือข่ายผู้
ประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงภาค
ประชาชนแห่งประเทศ
ไทย (อวชท.)

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

220 นาย กฤศ คล้ายหิรัญ สถานีวิทยุสีค้ิวเอฟเอ็ม ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

221 นาง ณฤดี มธุรส สถานีบางเสร่สัมนพันธ์ ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

222 นางสาว ชนาพร เจริญผล สถานีวิทยุกระจายเสียง
 คนบางบ่อ FM 
101.25 MHz

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

223 นาย สุกิจ โกเศส หจก. สายกิจรุ่งโรจน์ ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

224 นาย ชาญวิทย์ ลาภเปรม สถานีวิทยุกระจายเสียง
 ลุ่มน้ าล าตะคอง

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

225 นาง บังอร ชูติธวัช สถานีวิทยุกระจายเสียง
 ดีดีเรดิโอ คนส่ีค้ิว FM 
103.00 MHz

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

226 นางสาว จิรนันท์ จันทวงษ์ หจก.24 เรดิโอ ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

227 นาย คมศร เจียรกุล สถานีวิทยุกระจายเสียง
 สายฟ้าเรดิโอ 
(106.25MHz) อ.เมือง 
จ.อ านาจเจริญ

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

228 นาง รอฝีอ๊ะ หมานหล๊ะ สถานีวิทยุนกเขาเรดิโอ
 FM 95.50 MHz

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

229 นาย สมเกียรติ หัดยุมสา สถานีวิทยุนกเขาเรดิโอ
 FM 95.50 MHz

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

230 คุณ แอ หมานหล๊ะ สถานีวิทยุนกเขาเรดิโอ
 FM 95.50 MHz

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

231 นาย หมัดต่อหาด สิงหาด สถานีวิทยุนกเขาเรดิโอ
 FM 95.50 MHz

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

232 นาง พจชนี สิงหาด สถานีวิทยุนกเขาเรดิโอ
 FM 95.50 MHz

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

233 นางสาว อัสมา สิงหาด สถานีวิทยุนกเขาเรดิโอ
 FM 95.50 MHz

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

234 คุณ อาอีชะ หมานหล๊ะ สถานีวิทยุนกเขาเรดิโอ
 FM 95.50 MHz

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

235 นางสาว หน่ึงฤทัย เพ็ชรัตน์ หจก. วันเอฟเอ็ม ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

236 นาง สุภาภรณ์ มูลตรีภักด์ิ ผู้ฟัง ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

237 นาง เกษศิรินทร์ บุตรธรรมมา ผู้ฟัง ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

238 นาง จิติมาภรณ์ บุตรธรรมมา ผู้ฟัง ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

239 นาย ศตคุณ บุตรธรรมมา วิทยุคนเกษตร 106.75 ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

240 นาง วันนา สิงลี ผู้ฟัง ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

241 นาง อริสรา บุตรธรรมมา วิทยุคนเกษตร 98.25 ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

242 นาย อ านวย กุค ารักษ์ วิทยุคนเกษตร 106.75 ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

243 นาย มนุราช บุตรธรรมมา วิทยุคนเกษตร 98.25 ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

244 นางสาว รัตนาภรณ์ บุตรธรรมมา วิทยุคนเกษตร 106.75 ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

245 นาย สุชาติ ระก า วิทยุคนเกษตร 106.75 ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

246 นาย อุทิศ บุตรธรรมมา วิทยุคนเกษตร 106.75 ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

247 นาย เจตุรงค์ บุตรธรรมมา สหกรณ์การปฏิรูปท่ีดิน
เพ่ือการเกษตร จ ากัด

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

248 นาย มนัสวิน บุตรธรรมมา ผู้ฟัง ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

249 นางสาว อุไร พนม ผู้ฟัง ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

250 นาง ร าไพ พนม ผู้ฟัง ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

251 นาย เงิน ไชยสุวรรณ ผู้ฟัง ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

252 นาย สน อ่อนหวาน ผู้ฟัง ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

253 นาง นุ่น อ่อนหวาน ผู้ฟัง ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

254 นาย สมพงษ์ แก้วพิลึก สถานีวิทยุเวียงค า เรดิโอ ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

255 นาง มาลี พิมพ์รัตน์ ประชาชน ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

256 นาง อรุณศรี แก้วพิลึก ประชาชน ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

257 นาย อ านาจ พิมพ์รัตน์ ประชาชน ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

258 นางสาว ศศิธร พุ่มจันทร์ ประชาชน ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

259 นาย ประเสริฐ พุ่มจันทร์ ประชาชน ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

260 คุณ หัทยกาญ เฉิดสุวรรณ์ ประชาชน ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

261 นาย ครุสกร สุนทรสนิทร์ ประชาชน ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

262 นาง ทองบ่อ สุนทรสนิทร์ ประชาชน ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

263 นาย ครองการ ผลาไสย์ ประชาชน ผู้ฟัง ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

264 นาง พรพิศ ผลาไสย์ ประชาชน ผู้ฟัง ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

265 นางสาว ศิรินภา สหุนิจ ประชาชน ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

266 นางสาว ศิริวรรณ ระย้าศิลป์ ประชาชน ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

267 นาย สมศักด์ิ ระย้าศิลป์ ประชาชน ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

268 นาง ธิดารัตน์ เอ็มรัตน์ ประชาชน ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

269 นาย กิติศักด์ิ ลาทอง ประชาชน ผู้ฟัง ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

270 นาง ปัน แก่นจันทร์ ประชาชน ผู้ฟัง ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

271 นางสาว จารุวรรณ แสนสุข ประชาชน ผู้ฟัง ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

272 นางสาว รัชฎาภรณ์ แก้วพิลึก ประชาชน ผู้ฟัง ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

273 คุณ ทัศนีย์ พันธุระศรี ประชาชน ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

274 นาย พิสิษฐ์ แซ่เล้า หจก. ลูกทุ่งสเตช่ันเรดิโอ ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

275 พระ พระมหาเสาวนันท์ สุภา
จะโร

วัดหลักเมือง ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

276 นาย พงษกร แก้วก า สถานีวิทยุคล่ืนนาบุญ 
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ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

277 นาย ทรงกลด แก้วก า ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

278 คุณ เกษร แก้วก า ผู้ฟัง ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

279 คุณ สุรชัย แก้วก า ผู้ฟัง ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

280 คุณ สมฤทัย โดแลน ผู้ฟัง ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

281 คุณ ชมพูนุท ศรีมหาปัญญา สถานีวิทยุคล่ืนนาบุญ 
เรดิโอ 92.50

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

282 นางสาว เปรมฤดี ทาระพันธ์ หจก.ท็อปทีมเรดิโอ ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

283 นาย สมพงษ์ แก้วพิลึก สถานีวิทยุ เวียงค าเรดิโอ ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

284 นาง มาลี พิมพ์รัตน์ ประชาชน ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

285 นาง อรุณศรี แก้วพิลึก ประชาชน ผู้ฟัง ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

286 นาย อ านาจ พิมพ์รัตน์ ประชาชน ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

287 นางสาว ศศิธร พุ่มจันทร์ ประชาชน ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

288 นาย ประเสริฐ พุ่มจันทร์ ประชาชน ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

289 คุณ หัทยกาญ เฉิดสุวรรณ์ ประชาชน ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

290 นาย ครสกร สุนทรสนิทร์ ประชาชน ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

291 นาง ทองบ่อ สุนทรสนิทร์ ประชาชน ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

292 นาย ครองการ ผลาไสย์ ประชาชน ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

293 นาง พรพิศ ผลาไสย์ ประชาชน ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

294 นางสาว ศิรินภา สหุนิจ ประชาชน ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

295 นางสาว ศิริวรรณ ระย้าศิลป์ ประชาชน ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

296 นาย สมศักดุุ์ิ ระย้าศิลป์ ประชาชน ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

297 นาง ธิดารัตน์ เอ็มรัตน์ ประชาชน ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

298 นาย กิติศักด์ิ ลาทอง ประชาชน ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

299 นาง ปัน แก่นจันทร์ ประชาชน ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

300 นางสาว จารุวรรณ แสนสุข ประชาชน ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

301 นางสาว รัชฎาภรณ์ แก้วพิลึก ประชาชน ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

302 คุณ ทัศนีย์ พันธุระศรี ประชาชน ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

303 นาย พรชัย จิตติ บริษัท ที.ที.แอ็ดเวอร์
ไทซ่ิง จ ากัด

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

304 นาย ทัศนะ เจือจาน หจก.ท๊อปฮิตเรดิโอ 
สวรรคโลก

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

305 นาย สุริยะ เกตุทอง สถานีวิทยุกระจายเสียง
 92.00 จ.เพชรบุรี

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

306 นาง ดวงตา เพ็งลุย สถานีวิทยุศรีสรรเพชร 
เรดิโอ

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

307 พระ พระสุรวิทย์ จารุชมโม สถานีวิทยุศรีสรรเพชร 
เรดิโอ

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

308 นาย สมพงษ์ บุญล้อม สถานีวิทยุศรีสรรเพชร 
เรดิโอ

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

309 นาย สมควร สนธิ สถานีวิทยุศรีสรรเพชร 
เรดิโอ

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

310 จ.ส.ต. 
หญิง

ภัทรภร ศิริโชติวารี สถานีวิทยุศรีสรรเพชร 
เรดิโอ

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

311 นางสาว จารุภา เตือนจิตร์ สถานีวิทยุศรีสรรเพชร 
เรดิโอ

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

312 นางสาว นทีรัย โคฮุด หจก.ทุ่งหลวง 106.10 
แอนด์เอ็นเตอร์เทนเม้น

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

313 คุณ นฤมล สมาวงษ์ ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

314 นาย จักรพันธ์ เซียมหว่อง ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

315 คุณ กฤษณา กันชะนะ ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

316 คุณ ปรานี สืบกัน ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

317 นางสาว ส ารวย พันธ์หอม ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

318 นางสาว บังอร ถ้ าทอง ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

319 นาย สามารถ ศรีชมรา สถานีวิทยุอ าเภอโคก
ส าโรง

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

320 นาย พิษณุ เสามี หจก.เมืองพรหมโฆษณา ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

321 อนัญญา เสามี หจก.มีฤทธ์ิ มีเดช มีเดีย ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

322 นางสาว ฐิติมา ติกขะปัญโญ หจก แซด เรดิโอ ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

323 นาย ชุติพล เสามี หจก. น้ าเรดิโอ ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

324 นาย ชนธรรม ฉิมพลี หจก.กุดข้าวปุ้นธุรกิจ
บันเทิง

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

325 นาย ธนพันธ์ เลิศจิรโรจน์ สถานีตะวันออก
ซุปเปอร์เรดิโอ 97.75 
อ.ล าปลายมาศ จ.
บุรีรัมย์

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

326 นาย ประจักษ์ พานทอง สถานีวิทยุ แมดเอฟเอ็ม
 88.00 อ.เมือง จ.
บุรีรัมย์

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

327 ส.ต. นฤนาท เกษมรัตน์ สถานีวิทยุสามหมอก
เรดิโอ

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

328 นาย พชต ม่ันคง ผู้ฟัง สถานีวิทยุ FM 
94.25 MHz

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

329 นางสาว เปรมฤดี ทาระพันธ์ หจก.ท้อปทีมเรดิโอ ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

330 นาง วาด วุฒิวรศิริ หจก.บูมเรดิโอเน็ตเวิร์ค ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

331 คุณ เดชา แก้วประชา สถานีวิทยุบ่อพลับ ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

332 นาย สุพัตร วรรณธรรม หจก.บุญทวีเรดิโอ ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

333 คุณ สมภาร ปล้ืมจิตร สถานีวิทยุเสียงเจริญ ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

334 นาง เข็มเพ็ชร ปล้ืมจิตร ผู้ฟัง ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

335 นางสาว วีณา โสพิกุล หจก.กร๊ีด เวฟ ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

336 นางสาว เจนจิรา สูญราช หจก.กร๊ีด เวฟ ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

337 ว่าท่ีร้อยตรี ฮาซาเละห์ อาลี ผู้ฟัง ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

338 นาย เศกศักด์ิ เจริญสม บริษัทน้ าตาลสระบุรี ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

339 นาย กิตติพนธ์ ท้าวค า หจก.แฟมีล่ี มีเดีย กรุ๊ป ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

340 นาย อุปถัมป์ แก้วพวงค า หจก.วลีรัตน์ เรดิโอ ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

341 นาย ซ้อน คงไสยภาคิน หจก.กรุงศรีมีเดีย ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

342 นาย วุฒิชัย เมธาภาวะกรกูล หจก. ที เอฟ เอ็ม 
โฆษณา

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

343 นาย สุเทพ อ่องอร่าม สถานีวิทยุชุมชนเผยแผ่
พระพุทธศาสนา

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

344 นาย สุนทร ศรีเดช หจก.ทิพย์สุนทร
โปรโมช่ัน แอนด์ มีเดีย

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

345 นาย ปิติพงศ์ สุจริตจันทร์ หจก.วลีรัตน์ เรดิโอ ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

346 นาง ธัณย์สิตา พรนิมิตรพิบูล หจก.วลีรัตน์ เรดิโอ ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

347 นาย สันทัด อ่อนน้อม หจก.แซด เรดิโอ ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

348 นาง สุมาลี เมธาภาวะกรกุล หจก. ที เอฟ เอ็ม 
โฆษณา

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

349 นางสาว หน่ึงฤทัย เพ็ชรัตน์ หจก. วันเอฟเอ็ม ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

350 นาง ส าราญ เพ็ชรรัตน์ หจก. วันเอฟเอ็ม ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

351 นาง สมนึก ศรีดี หจก. วิทยุบางเสด็จ 
เรดิโอ

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

352 นาง สาวิตรี ย่ีสาคร หจก.วิภา เคเบ้ิลทีวี 
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ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

353 นาง วริศรา ศรีโชติ หจก.ศรีจันทร์ เรดิโอ ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

354 นางสาว พล้ิม ศรีบ้านโนน หจก.ห้วยโป่ง แอนด์ 
เบาะแส เซอร์วิส เรดิโอ

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

355 นางสาว บุณฑริก คนงาม หจก.ห้วยโป่ง แอนด์ 
เบาะแส เซอร์วิส เรดิโอ

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

356 นาย ภานุวัฒน์ ศรีตะลา หจก. ไอยราเรดิโอ ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

357 นาย อนุชิต แก้วสนิท หจก.บ้านเย้าเรดิโอ 
ยโสธร

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

358 นาย เกิดไชยยศ สิริโพธิวงศ์ หจก.คนรักษ์ดิน ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

359 นาย สายัณห์ โรจน์ปิยะการ เฟรชชีเรดิโอ 105.50 ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

360 นาง วิภารัตน์ ทองเจริญพานิช หจก.อุทุมพรมีเดีย ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

361 คุุณ นิตยา นาคอินทร์แจ้ง หจก.ยูสไมล์เอนเตอร์
เทนเม้นท์

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

362 นางสาว อนงนาฎ บุตรดา บริษัท ไทย คอนเซปต์ 
แอนด์ ดีไซน์ จ ากัด

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

363 นางสาว พัชรินทร์ พัฒนะพิสัย สถานีวิทยุพัชรินทร์เรดิ
โอ FM 98.25 MHz

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

364 นาย ณพยง สุริยศ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ถุง
เงิน มีเดียกรุ๊ป

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

365 นาง ณัทธมนกาญจน์ สุริยศ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พัช
ราภา มีเดีย กรุ๊ป

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

366 นาย หาญชัย วรรณทวี แผ่นดินทอง เรดิโอ FM
 96.0 MHz

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

367 นาย กิตติพนธ์ ท้าวค า ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แฟมี
ล่ี มีเดีย กรุ๊ป

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

368 นาย ธีรพงษ์ นามพล หจก. เอส.ที.เรดิโอ มีเดีย ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

369 นาย สดใส ธนาสิทธ์ิ สถานีวิทยุศรีเจริญทรัพย์ ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

370 คุณ อรพินท์ พิมพิลา สถานีวิทยุศรีเจริญทรัพย์ ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

371 นาง ปาลิดา พิมพิลา สถานีวิทยุศรีเจริญทรัพย์ ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

372 นาย นาฤทธ์ิ บุญราชสุวรรณ ผู้รับฟัง ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

373 นาง ดวงจันทร์ วารีศรี หจก.บ้านเฮาเรดิโอ ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

374 นาย ครรชิต พ่วงพูม ผู้รับฟัง ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

375 คุณ ชัณญาภัสณ์ ทรงจ า หจก.สระแก้ว เอ.อี.ซี. ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

376 นางสาว ปาละประวีร์ แก้วธีรนันท์ สถานีวิทยุคนเมืองเขา
ใหญ่ FM 101.50 MHz

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

377 พ.ต. อ าพันธ์ พิมพิลา สถานีวิทยุศรีเจริญทรัพย์ ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

378 คุณ ชนาพร เจริญผล สถานี
วิทยุกระจายเสียงคน
บางบ่อ

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

379 นาย อุทัย กันธา สถานีวิทยุสันติสุข
ล้านนาเรดิโอ

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

380 นาย สานนท์ ทองใหม่ หจก.ชาญกุลเรดิโอ ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

381 นางสาว ปุณญานุช ศาลาจันทร์ สถานีวิทยุต้นกล้าเรดิโอ ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

382 นาย กิตตินันท์ พุทธิมา สถานีวิทยคุนรักถ่ินแม่สรวยไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

383 นาย ณัฏฐชัย รัศมีสุวรรณ์ หจก.มิตรเมืองลุง 99 
มีเดีย

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

384 ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

385 นางสาว ธนิสรา เชาวลิตโรจน์ สถานีวิทยุคนเมือง
ก าแพง

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

386 นาง ลักษณา เชาวลิตโรจน์ สถานีวิทยุคนเมือง
ก าแพง

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

387 นาย มานพ เชาวลิตโรจน์ สถานีวิทยุคนเมือง
ก าแพง

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

388 นางสาว ศรีพรรณ ด้วงฟู ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รัก
ดอยเต่า

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

389 นาย ศิวราชย์ ถมอินทร์ สถานีวิทยุคนเมือง
ก าแพง

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

390 นาย สุพจน์ อุตราช หจก. ไร่อ้อยเรดิโอ ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

391 อนุชภัทร อมรกิจ หจก.มายเวย์ เรดิโอ ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

392 นางสาว ฤทัย ฤกษ์อนันต์ หจก.ต้นกล้า มีเดีย ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

393 นาย อาทิตย์ แผ่นทอง ประชาชนท่ัวไป ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

394 นาง ปริชาติ รัตนวิชัย ประชาชนท่ัวไป ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

395 นาง ทองลี รุ่งเจริญ ประชาชนท่ัวไป ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

396 นางสาว ก่ิงดาว บ ารุงชาติ ประชาชนท่ัวไป ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

397 นาย นิธิศ จันกันทะ หจก.คนชนบทเรดิโอ ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

398 นาย เพชร หนาแน่น หจก.ไดมอนด์ โฟร์สตาร์ ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

399 นาย กิตต์ประพัฒน์ พิรุณห์ หจก.ก้องฤทธ์ิ 98.50 ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

400 นาย กรณ์ ก้านเพชร สถานีวิทยุ ครูพิณถ่ิน
อีสาน

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

401 นางสาว นุกูล ค่ าคูณ ผู้ฟัง ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

402 นาง มุณี บุดดา ผู้ฟัง ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

403 นาย ไสว มีศิลป์ ผู้ฟัง ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

404 นาย อารมย์ ค าใส สถานีวิทยุ ครูพิณถ่ิน
อีสาน

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

405 นาง วัลภา จ าปาจันทร์ สถานีวิทยุ วันดีชาแนล ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

406 นาย ปริญญา นวลทา หจก.ปริญญาการส่ือสาร ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

407 นางสาว ยุภาภรณ์ เกษละคร หจก.ปริญญาการส่ือสาร ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

408 นาย สมชาย วิมลจิตรสอาด สถานีวิทยุท่ามะเขือ 
99.75 MHz

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

409 นาย โกมล จิรัธติกาลนนท์ สถานีวิทยุ ไทรน้อยเรดิ
โอ

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

410 นาย สมชาย วิมลจิตรสอาด ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

411 นางสาว หน่ึงฤทัย เพ็ชรรัตน์ หจก.วันเอฟเอ็ม ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

412 นาย วิริยะ สุวิชาโน หจก.บรอดแคสท์ ดีไอ
วาย

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

413 นาย ธนกฤต ยมสังข์ หจก.ท่าม้าเรดิโอ ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

414 นาย วิโรจน์ มีสุข สถานีวิทยุดอกส้านเรดิ
โอ FM 96.50 MHz

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

415 นาย สรวิชญ์ บุญรุ่ง FM 96.75 MHz ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

416 นาย ธันวา บุญรุ่ง เจพี F.M. 92.50 MHz ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

417 นาง คัลล์สรณ์ ปานสมพงษ์ หจก. ซี.เอ.เอส.กร๊ป ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

418 นาย พิชิต สุทธศาสตร คล่ืน 89.75 MHz แสง
สวรรค์เรดิโอ

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

419 คุณ ธนพงษ์ เรือนผาม สถานีวิทยุ บี.เค เรดิโอ 
FM 90.75 MHz

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

420 นาง สนิท เมืองชม สถานีวิทยุ F.M. 90.00
 MHz

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

421 นางสาว ศันสนีย์ สิงห์รอ สถานีวิทยุ F.M. 90.00
 MHz

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

422 นาย อนุชิต แก้วสนิท หจก.บ้านเฮาเรดิโอ 
ยโสธร

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

423 นาง สุจิตรา บุญรุ่ง หจก.สุจิตราเจพีมีเดีย ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

424 นาย ประเสริฐ จันทร์สว่าง สถานีวิทยุท้องถ่ินไทย
หนองโก 102.75 mhz

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

425 คุณ กฤษฎา พรมงาม หจก.ฝางชนูเรดิโอ ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

426 คุณ นิตยา นาคอินทร์แจ้ง หจก.ยูสไมล์ เอนเตอร์
เทนเม้นท์

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

427 คุณ ศรีทอง บุปผาสังข์ หจก.บุปผาเรดิโอ ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

428 นาง จ าลอง อินทนาม สถานีวิทยุไอทีเรดิโอ ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

429 นาย จารึก อินทนาม สถานีวิทยุไอทีเรดิโอ ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

430 นาย สุนันท์ จันอ่อน หจก.ฮิตเวฟเรดิโอ ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

431 นาย พิเนตร ศรีเพ็ง หจก.ทุ่งท่าช้าง เรดิโอ ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

432 นางสาว อมรรัตน์ ผลเพียร หจก.บูรพา 106 ธุรกิจจันทบุรีไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

433 นางสาว ฐิติมา ติกขะปัญโญ หจก.แซด เรดิโอ ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

434 นางสาว เชาวน์ นุสติ หจก.ขลุงเรดิโอ ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

435 นาย พิเนตร ศรีเพ็ง หจก.ทุ่งท่าช้าง เรดิโอ ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

436 นาง สาวิตรี ย่ีสาคร หจก.วิภา เคเบ้ิลทีวี 
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ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

437 นาง นันทภัค ฝ่ายบุตร สถานีวิทยุหัวหิน เรดิโอ
 FM 94.25 Mhz

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

438 นางสาว เปรมฤดี ทาระพันธ์ หจก.ท็อปทีมเรดิโอ ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

439 นาย พจนธรรม สุภเร สถานีวิทยุกรีนเรดิโอ ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

440 นาย เกียรติศักด์ิ พหลภิญโญ สถานีวิทยุคนเมืองเก่า 
FM 87.75 MHz

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

441 คุณ คนึง เปรมสมบัติ หจก.เปรมสมบัติ กรุ๊ป ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

442 นาย บุญมี ก่ิงเงิน หจก.เปรมสมบัติ กรุ๊ป ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

443 คุณ ชรินทร์ทิพย์ จิระ
ประพัฒน์กุล

หจก.เปรมสมบัติ กรุ๊ป ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

444 นาง ปานิธศา ตู้ทรัพย์ สถานีวิทยุพัฒนาและ
ส่งเสริมชุมชนมิตรภาพ
เรดิโอ FM 100.0 MHz

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

445 นาง สุพิน เอียการนา ผู้ฟัง ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

446 นางสาว อชิรญา แคว้นไธสง ผู้ฟัง ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

447 คุณ ทวีเกียรติ ยาละ ผู้ฟัง ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

448 นาย ธีรวุฒิ เหลานอก ผู้ฟัง ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

449 นาย พงศกร เอียการนา ผู้ฟัง ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

450 นางสาว กนกวรรณ วรวงค์ ผู้ฟัง ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

451 คุณ สุภาวดี เอียการนา สถานีวิทยุเรดิโอคน
ลูกทุ่ง FM 96 MHz

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

452 นาย ชัชวาลย์ เอียการนา หจก.โปโลพุทไธสง ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

453 คุณ บุญส่ง กุไธสง สถานีวิทยุเรดิโอคน
ลูกทุ่ง FM 96 MHz

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

454 นาย บุญย่ิง ธงจ่าง สถานีวิทยุชุมชนวัด
หนองไม้แดง

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

455 นาย เสวย เรืองรอด สถานีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดงไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

456 นาง สวย ม่ันคง ผู้ฟังสถานีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดงไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

457 นาย ลี ม่ันคง ผู้ฟังสถานีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดงไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

458 นาง วัชรียา พวงสมบัติ ผู้ฟังสถานีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดงไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

459 นาง ศรีไพร พวงสมบัติ ผู้ฟังสถานีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดงไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

460 นาง สบัย ผ่องพันธ์ ผู้ฟังสถานีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดงไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

461 นาย สถาพร ประทุมมา ผู้ฟังสถานีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดงไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

462 นาย ยุทธนา เจริญกาส ผู้ฟังสถานีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดงไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

463 นางสาว อารีย์ เพง็น่วม ผู้ฟังสถานีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดงไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

464 นาง ปรีนดา แสงวิจิตร ผู้ฟังสถานีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดงไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

465 นาง อุทัย จันทร์สานเจ้า ผู้ฟังสถานีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดงไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

466 นาง อ านวย เสืออย่าง ผู้ฟังสถานีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดงไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

467 นางสาว เน้ียว หมีสิน ผู้ฟังสถานีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดงไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

468 นาย อ านาจ ศรีอ าพร ผู้ฟังสถานีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดงไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

469 นางสาว ทิน จันทร์สานเจ้า ผู้ฟังสถานีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดงไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

470 นาย ศิริ ประทุมมา ผู้ฟังสถานีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดงไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

471 นาย บุญเลิศ จันทร์ฤทธ์ิ ผู้ฟังสถานีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดงไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

472 นาง นงค์รัก จันทร์ฤทธ์ ผู้ฟังสถานีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดงไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

473 นางสาว วาสนา แก้วสุข ผู้ฟังสถานีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดงไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

474 นางสาว กมลทิพย์ แก้วสุข ผู้ฟังสถานีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดงไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

475 นาง กรองทิพย์ หลวงปากดี ผู้ฟังสถานีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดงไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

476 นางสาว ชรินรัตน์ หมีสิน ผู้ฟังสถานีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดงไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

477 นาง วัชรียา พวงสมบัติ ผู้ฟังสถานีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดงไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

478 นาย ประพล เกียรติสุทธจิต ผู้ฟังสถานีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดงไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

479 นางสาว วันเตือน พิมพ์พา ผู้ฟังสถานีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดงไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

480 นาย วิทัต สาลี ผู้ฟังสถานีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดงไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

481 นางสาว ขนิษฐา สาลี ผู้ฟังสถานีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดงไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

482 นางสาว สุภาพร กล่ินเกษร ผู้ฟังสถานีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดงไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

483 นางสาว ณัฏฐนิชา สาลี ผู้ฟังสถานีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดงไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

484 นาย ประทวน สาลี ผู้ฟังสถานีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดงไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

485 นางสาว ชนากานต์ ชราค า ผู้ฟังสถานีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดงไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

486 นางสาว วิลัยลักษณ์ จันทร์ฤทธ์ิ ผู้ฟังสถานีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดงไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

487 นาย ฉัตรชัย จันทร์ฤทธ์ิ ผู้ฟังสถานีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดงไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

488 นาย สุทธ์ิพงษ์ พิมพ์พา ผู้ฟังสถานีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดงไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

489 นาย อเนก สุวพงษ์ ผู้ฟังสถานีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดงไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

490 นาง ส าอาง สุวพงษ์ ผู้ฟังสถานีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดงไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

491 นาง ฉอ้อน บุญค าศรี ผู้ฟังสถานีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดงไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

492 นาย สมจิตร ทองค าชู ผู้ฟังสถานีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดงไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

493 นางสาว สมสวย บุญค าศรี ผู้ฟังสถานีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดงไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

494 นางสาว แสงเดือน จวนประเสริฐ ผู้ฟังสถานีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดงไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

495 นาย สมเกียรติ อินทร์มณี ผู้ฟังสถานีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดงไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

496 นาง บุญยวีร์ จรรยาพงศ์กิจ ผู้ฟังสถานีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดงไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

497 นาย วรวรรณ จันทร์ฤทธ์ิ ผู้ฟังสถานีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดงไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

498 นาง วัชรียา พวงสมบัติ ผู้ฟังสถานีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดงไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

499 นาง บุญมี จันทร์ฤทธ์ิ ผู้ฟังสถานีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดงไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

500 นาง บุญมี ธูปบูชา ผู้ฟังสถานีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดงไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

501 นาย แหวน จันทร์ฤทธ์ิ ผู้ฟังสถานีวิทยุชุมชนวัดหนองไม้แดงไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

502 นาย ชยุต สมัครไทย หจก.ฮิตมีเดีย ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

503 นางสาว กฤษภนดา ญัตติณรงค์ บริษัทไทยเรดิโอ เอน
เตอร์เทนเม้น จ ากัด

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

504 นาย กิตติธัช ภูธนะโภคิน บริษัท ชุมชนเรดิโอ 
กรุ๊ป จ ากัด

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

505 นาย พรเทพา วงแหวน หจก.เน็กซ์ มีเดีย 
บรอดคาสติง

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

506 นาย พิสุทธ์ หวังซ่ือกุล บริษัท ส่ีคูณร้อย จ ากัด ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

507 นาย ธนณัฏฐ์ ต้ังเซียววรกุล หจก. ทีอาร์ เน็ทเวิร์ค ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

508 นาย นิรันดร์ กิติราช หจก. คนพอเพียงเรดิโอ
 FM 101.25 MHz

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

509 นาย จ ารัส รัตนนาม สถานีวิทยุนิวสเตช่ัน fm
 95.50

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

510 นาย ศรุต ดุจเพ็ญ สถานีวิทยุสระโบราณ 
เรดิโอ

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

511 นาย บุญพงศ์ ทาแก้ว หจก.มวลชนคนแม่ริม ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

512 นาย สมชาย หอพานิชย์ สถานีวิทยุชุุมชนคนกรุง
เก่า 101.25 MHz 
อยุธยา

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

513 คุณ บัวบาล หมอป่า บริษัท แสนสุขวิช่ัน 
จ ากัด

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

514 นางสาว ยุพาพรรณ แสงค าพระ หจก. ชมดาว เรดิโอเน็ตเวิร์คไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

515 นาง พัชมน จันทร์แสง หจก.แสงอรุณทีมมีเดีย 
(ชอนไพรเรดิโอ)

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

516 คุณ กัมปนาท ไชยรัตน์ ประชาชนท่ัวไป ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

517 คุณ กัลสิรีย์ จุนทวิเทศ ประชาชนท่ัวไป ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

518 คุณ ดารภา ไชยรัตน์ ประชาชนท่ัวไป ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

519 คุณ พรพิมล อ่อนน้อม ประชาชนท่ัวไป ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

520 คุณ มนูญ ไชยรัตน ประชาชนท่ัวไป ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

521 คุณ วิราวรรณ ไชยรัตน ประชาชนท่ัวไป ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

522 คุณ ส ารวย เมฆา ประชาชนท่ัวไป ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

523 คุณ เฉลิมขวัญ ทวินันท์ ประชาชนท่ัวไป ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

524 คุณ ชาตรี ไชยรัตน์ ประชาชนท่ัวไป ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

525 คุณ นัฐถาประภา สถาปนาชัย ประชาชนท่ัวไป ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

526 นาง สกุลรัตน์ ถานกางสุ่ย ประชาชนท่ัวไป ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

527 คุณ ประยูรจุนทวิเทศ ประชาชนท่ัวไป ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

528 คุณ ประสพสุข โบราณมูล ประชาชนท่ัวไป ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

529 คุณ สมภัทธ์ วงเวียน ประชาชนท่ัวไป ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

530 คุณ อนงค์ อินเอิม ประชาชนท่ัวไป ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

531 คุณ ทัศลนีญาฎา แสนค า ประชาชนท่ัวไป ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

532 คุณ นิภาพร วงษ์ศรีเทพ ประชาชนท่ัวไป ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

533 คุณ ปาณิศรา จุนทวิเทศ สถานีวิทยุไตรภูมิเรดิโอ ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

534 นาย สุรศักด์ิ ไชยรัตน์ ประชาชนท่ัวไป ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

535 คุณ ประเสิรฐ จุนทวิเทศ สถานีวิทยุไตรภูมิเรดิโอ ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

536 นาย สกุลชัยไชยรัตน์ ประชาชนท่ัวไป ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

537 นางสาว กวินทิพย์ พงษ์พรต ประชาชนท่ัวไป ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

538 นางสาว สิริญาภรณ์ ถานกางสุ่ย ประชาชนท่ัวไป ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

539 นาง วริทนันท์ โลหิตเสถียร ประชาชนท่ัวไป ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

540 นางสาว กมลมาลย์ ไชยทิพย ประชาชนท่ัวไป ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

541 นาย สนทยา ทิจะยัง หจก.ทิจะยัง มีเดีย ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

542 นาย กวิน วะนาพรม สถานีวิทยุคล่ืนกองทัพ
พิทักษ์ธรรม fm 103.50

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

543 นางสาว จิภรัฎฐ์ บุญนัก สถานีวิทยุเวียงกุมกาม 
97.0 MHz

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

544 นางสาว ศิรินญภัฐ สิทธิจักร์ ทุ่งทองเรดิโอ ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

545 คุณ โอภาส ปัญจสุร บริษัท แสนสุขวิช่ัน 
จ ากัด

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

546 นางสาว ภาคินี โตหยวก บริษัท แสนสุขวิช่ัน 
จ ากัด

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

547 นาย ชูชาติ อุทัยชิต หจก. ศิลาออนเรดิโอ ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

548 นาย เอก นฤชาติวรพันธ์ บริษัท เจ้าพระยาลิสซ่ิง
 จ ากัด

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

549 นาง พรธิภา วิชัยดิษฐ บริษัท เอพลัส สุราษฎร์
ธานี จ ากัด (kiss fm 
106.0 MHz)

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

550 ร้อยตรี อรัญชัย โบราณรัตน์ สถานีวิทยุกระจายเสียง
 อรัญชัยเรดิโอ

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

551 นางสาว กุสุมา ย่ีสุ่น สถานี
วิทยุกระจายเสียงคน
บางบ่อ FM 101.25 
MHz

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

552 นาย โยธิน อินราช สถานีวิทยุเสียงผ่านฟ้า
นราธิวาส

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

553 คุณ เดชา เจริญสุข สถานี
วิทยุกระจายเสียงคน
บางบ่อ FM 101.25 
MHz

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

554 คุณ กิติศักด์ิ แย้มชม สถานีวิทยุ มังกรเรดิโอ 
FM 92.75 MHz

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

555 นาย ทองค า สมรุด สถานีวิทยุ หินเหล็กไฟ 
เรดิโอ

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

556 นาย ธนะพัฒน มธุรส บางเสร่สัมพันธ์ ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

557 นาง บังอร ชูติธวัช สถานีวิทยุกระจายเสียง
 ดีดีเรดิโอ คนส่ีค้ิว

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

558 นางสาว สุกัลย์ วินราช หจก.เลิสชัยเอ็นเตอร์
เท้นเม้น จ ากัด

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

559 นางสาว ณัฎฐ์ณริน ติณณภัทรวร
กุล

สถานีวิทยุสยามเรดิโอ FM 102.25 MHzไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

560 คุณ จุฑารัตน์ บุญเจริญ บริษัท มิวสิคบอกซ์ มีเดีย กรุ๊ป จ ากัดไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

561 คุณ อารักษ์ นิระปะกะ ชาวทุ่งเรดิโอ เน็ตเวิร์ก ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

562 นาย จิตรกร ทิพย์โชติ บริษัท รากแก้ว สหพัฒนา จ ากัดไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

563 นาย พรชัย วุฒิพรหม บริษัท รากแก้ว สหพัฒนา จ ากัดไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

564 นาย บุญเทียม กุหลาบ สถานีวิทยุกระจายเสียง
 ฅนสระบุรี 99.25 MHz

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

565 นาย อนันต์ เสือน้อย หจก.เซอร์วิส เรดิโอ ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

566 นาง ชนาธิป คุ้มศรีไวย สถานีวิทยุท้องถ่ินไทยอ าเภอร่องค าไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

567 คุณ เยาวณา อาทิตยาธรรม บริษัท ดนตรีสีสัน จ ากัด ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

568 คุณ กิติศักด์ิ แย้มชม สถานีวิทยุเพ่ือนช่วยเพ่ือน FM 89.0 MHZไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

569 นาย ทศพร แก้วอินทร์ สถานีวิทยุร่วมใจท่าชนะ ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

570 นาย เจษฎา ยศสมบัติ หจก.โฟกัส มีเดีย กรุ๊ป ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

571 นาย อุดม ขจรพบ สถานีวิทยุลูกทุ่งบ้านดอนเรดิโอไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

572 นาย ชาญวิทย์ ลาภเปรม สถานีวิทยุกระจายเสียงลุ่มน้ าล าตะคอง FM 100.00 MHzไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

573 นางสาว วรรณประภา สีหาสุข สถานีวิทยุคนวังยาวเรดิโอ FM 101.25 MHzไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

574 คุณ พงษ์เพชร จรูญวัชรพันธ์ หจก. คอมพ์ คีย์ มีเดีย ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

575 นาย วิทวัส ขันติยุ สถานีวิทยุนครวังยางเรดิโอ 90.50 MHzไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

576 นาย เกรียงศักด์ิ นวลละออ หจก. เพาเวอร์เอฟเอ็ม เรดิโอไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

577 นางสาว สุธิดา กระโจมทอง สถานีวิทยุสบายเอฟเอ็ม ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

578 นาง นวลจันทร์ ศรีสุข สถานีวิทยุ วทท. อ านาจเจริญ เอฟเอ็ม 102.50 MHzไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

579 นาย เดชพัตฒ์ สารธิมา สถานีวิทยุสามสี เรดิโอ 98.75 MHzไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

580 นาย คิติพงศ์ ศรีมงคล สถานีวิทยุจ๊ีดเรดิโอ 92.75ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

581 นาง ธิดาเนตร ทวีมารัตน์ สถานีวิทยุ ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ จังหวัดอ านาจเจริญไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

582 นาย นิติพันธ์ ทวีมารัตน์ สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จังหวัดอ านาจเจริญไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

583 นาย เพียร ละทารุณ สถานีวิทยุชุมชน ต าบลนาผือ FM 90.50ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

584 นาย คู่ บุญมาศ สถานีวิทยุหลักเมือง 48 เรดิโอไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

585 นาย อภิชาติ แสงสว่าง สถานีวิทยุบ่าเรดิโอ เอฟเอ็ม 90.75ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

586 นาย สุทัย ส่าศรี สถานีวิทยุส่าศรี
โปรโมช่ัน

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

587 นาย เฉลิม พิมพา สถานีวิทยุคนบ้านดอน เอฟเอ็ม 97.25ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

588 นาย คัมภีร์ ฉายแสง สถานีวิทยุเมืองอ านาจเจริญ เอฟเอ็ม 88.50ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

589 นาย สมพร ศิลาบุตร สถานีวิทยุ มะละกอเอฟเอ็ม 92.25ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

590 นาย นราศักด์ิ วาศ์จันทร์ สถานีวิทยุแซบเรดิโอ 93.00ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

591 นาย อดุลย์ สายรัตน์ สถานีวัฒนธรรมบันเทิง 101.75ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

592 นางสาว อมรรัตน์ ผลเพียร หจก.บูรพา106 ธุรกิจจันทบุรีไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

593 นางสาว เชาวน์ นุสติ หจก.ขลุงเรดิโอ ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

594 นาย สุนันท์ จันอ่อน หจก.ฮิตเวฟเรดิโอ ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

595 นาง จ าเนียร วัฟซีน หจก.ลูกทุ่งไทย-อีสาน ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

596 นางสาว กาญจนา กาละภักดี หจก.ลูกทุ่งไทย-อีสาน ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

597 นาง สมนึก ศรีดี หจก.วิทยุบางเสด็จ เรดิ
โอ

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

598 นาย ปกเกล้า วรรณอุบล สถานีวิทยุเพุุ่ือพระพุทธศาสนาไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

599 นาย สมพงษ์ บุญจง หจก.พงษ์นวรัตน์โปรโมช่ันแอนด์มีเดียไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

600 นาย ซ้อน คงไสยภาคิน หจก. กรุงศรีมีเดีย ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

601 นาย สมคิด แก้วเรือนทอง หจก.หมอเอ๋99.75 เอฟเอ็มไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

602 นาย อิทธิ เทียนเงิน หจก.คนรักสุขภาพ 98.50 เมกกะเฮิร์ตไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

603 นาง พรปวีณ์ เกตุเกษม หจก.ลูกทุ่งภูธร ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

604 นางสาว บุณยรักษา กายาผาด บริษัท ออลเอฟเอ็ม เรดิโอ จ ากัดไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

605 นาย ปฎิญยา สร้อยสน สถานีวิทยุ ออล เอฟ 
เอ็ม

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

606 นางสาว บุณฑริก คนงาม หจก.ห้วยโป่ง แอนด์ เบาะแส เซอร์วิส เรดิโอไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

607 นางสาว พล้ิม ศรีบ้านโนน หจก.ห้วยโป่ง แอนด์ เบาะแส เซอร์วิส เรดิโอไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

608 นาย ภานุวัฒน์ ศรีตะลา หจก.ไอยราเรดิโอ ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

609 นาย พจน์ จันทร์ฉาย หจก. แมงมัน เรดิโอ ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

610 นาง สุมาลี เมธาภาวะกรกูล หจก. ที เอฟ เอ็ม 
โฆษณา

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

611 นาย วุฒิชัย เมธาภาวะกรกูล หจก. ที เอฟ เอ็ม 
โฆษณา

ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

612 นาย สุนทร ศรีเดช หจก.ทิพย์สุนทร โปรโมช่ัน แอนด์ มีเดียไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

613 ว่าท่ีร้อยตรี ฮาซาละห์ อาลี สถานีวิทยุุ ฟ้าใหม่ FM นครสวรรค์ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

614 นาย สุเทพ อ่องอร่าม สถานีวิทยุชุมชนเผยแผ่พระพุทธศาสนาไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

615 นาย ปิติพงศ์ สุจริตจันทร์ หจก.วลีรัตน์ เรดิโอ ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

616 นาย อุปถัมป์ แก้วพวงค า หจก.วลีรัตน์ เรดิโอ ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

617 นาง ธัณย์สิตา พรนิมิตรพิบูล หจก.วลีรัตน์ เรดิโอ ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ - นำมสกุล ช่ือหน่วยงำน ควำมคิดเห็นอ่ืนๆ ผลกำรพิจำรณำ/แนวทำงกำรด ำเนินกำร

สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อ (ร่ำง) ประกำศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถ่ีในระบบเอฟเอ็ม ส ำหรับกำรให้บริกำรกระจำยเสียง ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ พ.ศ. ...

618 นาง ส าราญ เพ็ชรรัตน์ หจก.วันเอฟเอ็ม ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

619 นางสาว หน่ึงฤทัย เพ็ชรรัตน์ หจก.วันเอฟเอ็ม ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

620 นางสาว สุมาพร หงส์สิริสกุล หจก. สโนว์โปรโมช่ัน ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว

621 นาง วรรณี คมสาคร ผู้ฟัง ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะคล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่มีวันหมด ซ่ึง "ประชาชนทุกคนจะต้องเข้าถึงและมีโอกาสได้ใช้เม่ือต้องการใช้"
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะ "คล่ืนความถ่ี" ไม่มีต้นทุน การประมูล" คล่ืนความถ่ี"
ถือว่ารัฐแสวงหาผลประโยชน์ท่ีเป็นการเอาเปรียบประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีประมูล เพราะวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเข้าถึงคล่ืนความถ่ีของประชาชน
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการปิดก้ันโอกาสของประชาชน ธุรกิจรายย่อย SME ไม่สามารถ เข้าถึงการใช้คล่ืนความถ่ีได้
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะการประมูลเป็นการเปิดโอกาสและเอ้ือให้เฉพาะกลุ่มทุนรายใหญ่ (เจ้าสัว)เข้ามาใช้คล่ืนความถ่ี
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะผู้แสดงความคิดเห็นเป็นประชาชนท่ัวไป ประกอบอาชีพส่ือสารมวลชนในท้องถ่ิน หากมีการประมูลคล่ืนความถ่ี ผู้
แสดงความคิดเห็นไม่มีทุนมากพอท่ีจะเข้าประมูล
-ไม่ต้องการให้มีการประมูล เพราะจะท าให้การท าหน้าท่ีส่ือสารมวลชนท้องถ่ิน ท่ีเป็นผู้แสดงความเห็นได้ใช้ในการประกอบกิจกากระจายเสียงในท้องถ่ิน
อยู่ ณ ปัจจุบันน้ีต้องหยุดลงขอให้ กสทช. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกรุณาออกหลักเกณฑ์บนฐานประโยชน์สูงสุดของประชาชน มิใช่หลักเกณฑ์นายทุน

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เน่ืองจากตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
ก าหนดว่าในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี กสทช. อาจก าหนดให้มีการอนุญาตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน โดยแยกการอนุญาตในแต่ละระดับ ท้ังน้ี ภายใต้บังคับมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
เดียวกัน การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด ท้ังน้ี การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน รวมท้ัง การแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และต้องด าเนินการในลักษณะท่ีมีการกระจายการใช้ประโยชน์
โดยท่ัวถึงในกิจการด้านต่างๆ ประกอบกับร่างประกาศฉบับน้ีได้มีหลักการค านวณราคาท่ีค านึงถึงความสามารถของผู้เข้าร่วมประมูลท้ังรายใหญ่และรายย่อยแล้ว


