
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ  
(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... 

 

๑ 

ล าดับ 
ร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... 

ความคิดเห็นสาธารณะ 
แนวทางการปรับปรุงร่างประกาศ  

ตามผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 
๑. โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖ เพ่ือให้การต่ออายุการทดลองประกอบ
กิจการเกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดขั้นตอนในการด าเนินการของผู้ทดลองประกอบกิจการ  อีกท้ัง
เพ่ือให้เกิดการใช้ทรัพยากรของชาติอย่างเป็นธรรม และเกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคม มาก
ยิ่งขึ้น  ตลอดจนเพื่อให้สอดคล้องกับขั้นตอนการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการอ านวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

อาศัยอ านาจตามมาตรา  ๒๗ (๔) (๕) (๖) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๓) (๒๔) และมาตรา ๓๗ แห่ง
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๕ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ 
มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ 
มาตรา ๑๙ มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ และมาตรา ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๘ ข้อ ๙ ข้อ ๑๐ และข้อ ๑๑ ของประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เรื่อง 
หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุ กระจายเสียง  พ.ศ.1๒๕๕๕ คณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  จึงก าหนดหลักเกณฑ์การก ากับดูแล
การทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับที่ ๒) ไว้ดังต่อไปนี้ 

 

ไม่มี เห็นควรแก้ไขความในอารัมภบท โดยเพิ่มเติม วัตถุประสงการ
จัดท าร่างประกาศ เรื่องการแก้ไขปัญหาการใช้คลื่นความถี่ในกิจการ
วิทยุการบินการรบกวนทางการบิน เพ่ือให้เกิดความถูกต้องและ
ครบถ้วน 

 

๒. ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง  หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ...” 

๑. นายธนสิทธิ์ กันหา  สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนคลื่นคนรักดี               
เห็นด้วยกับความในข้อ ๒ ของร่างประกาศ 

๒. นายสมชาย วจนะไพบูลย์  ตัวแทนสมาคมนักวิทยุสกลนคร , ห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด ไท – วานร เรดิโอ และคริสตจักรไท – วานร เห็นด้วยกับความ
ในข้อ ๒ ของร่างประกาศ 

๓. นายอนุญาชัย ตันติเสนีย์พงศ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เห็นด้วยกับความในข้อ ๒ ของร่างประกาศ 

๔. นายสุธีรพัฒน์ ธุระเสน สถานีวิทยุกระจายเสียงแม่โจ้  เห็นด้วยกับ
ความในข้อ ๒ ของร่างประกาศ 

๕. นายปิติภาคย์ (ไม่ระบุนามสกุล ) ตัวแทนสมาคมวิชาชีพวิทยุ –  
โทรทัศน์ภาคประชาชนล าพูน เห็นด้วยกับความในข้อ ๒ ของร่างประกาศ 

๖. นายประมวล บุญศรี สถานีวิทยุกระจายเสียงหนองฮีเรดิโอ  เห็นด้วย
กับความในข้อ ๒ ของร่างประกาศ 

๗. นายสมโชค บุษราคัม ตัวแทนบริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) เห็นด้วย
กับความในข้อ ๒ ของร่างประกาศ 

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม 
 



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ  
(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... 

 

๒ 

ล าดับ 
ร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... 

ความคิดเห็นสาธารณะ 
แนวทางการปรับปรุงร่างประกาศ  

ตามผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 
๘. นายอนันต์ กาญจนมาศ สถานีวิทยุกระจายเสียงเอฟเอ็มบ้านเหนือ 

อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เห็นด้วยกับความในข้อ ๒ ของร่างประกาศ 
๙ . นางสาวอุษา อนุกูล ตัวแทนกลุ่มสารนิเทศ ส านักอ าน วยการ 

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เห็นด้วยกับความในข้อ ๒ ของร่าง
ประกาศ 

 
๓. ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
 

มูลนิธิเสียงธรรมเพ่ือประชาชนฯ เห็นด้วยกับความในข้อ ๒ ของร่าง
ประกาศฯ 

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม 

๔. ข้อ ๓ บรรดาประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับหรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่มีก าหนดไว้แล้วในประกาศนี้ 
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ให้ใช้ประกาศนี้แทน 

 

ไม่มี เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม 
 

๕. ข้อ ๔ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นบทนิยาม ในข้อ ๔ แห่งประกาศคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ 

“แบบรับรอง หมายความว่า แบบรับรองการป ฏิบัติตามเงื่อนไขการทดลองปร ะกอบกิจการ
ตามท่ีคณะกรรมการก าหนด” 
 “ค่าด าเนินการ” หมายความว่า ค่าด าเนินการของส านักงานในการพิจารณาต่ออายุการทดลอง
ประกอบกิจการหรือค าขอรับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการตามอัตราที่คณะกรรมการก าหนด   
   

ไม่มี เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม 
 

๖. ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ ๗ แห่งประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ ๗ ผู้ทดลองประกอบกิจการจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง  หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ และมีมาตรฐานทางเทคนิคตามท่ีก าหนดใน
ภาคผนวก ค ภาคผนวก ง ภาคผนวก จ ภาคผนวก ฉ ภาคผนวก ช ภาคผนวก ซ แนบท้ายประกาศนี้ 
ตลอดระยะเวลาของการทดลองประกอบกิจการ” 
 
 

ไม่มี เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม 
 



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ  
(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... 

 

๓ 

ล าดับ 
ร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... 

ความคิดเห็นสาธารณะ 
แนวทางการปรับปรุงร่างประกาศ  

ตามผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 
๗. ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในข้อ ๙ แห่งประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๙ ระยะเวลาการทดลองประกอบกิจการให้มี ระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีนับตั้งแต่ วันที่ได้รับ
อนุญาตทดลองประกอบกิจการ  

ผู้ทดลองประกอบกิจการจะต้องยื่น ต่ออายุการทดลองประกอบกิจการ ล่วงหน้าก่อนวันที่อายุ
ใบอนุญาตเดิมสิ้นสุดลงไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยยี่ สิบวัน  โดยให้ยื่น แบบรับรอง และ เอกสารหลักฐาน
ประกอบการพิจารณา พร้อมทั้งช าระค่าด าเนินการ ตามอัตราที่คณะกรรมการก าหนดใน ภาคผนวก ข 
แนบท้ายประกาศฉบับนี้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ ผู้ยื่นต่ออายุการทดลองประกอบกิจการจะต้องไม่
อยู่ในระหว่างการถูกบังคับตามค าสั่งทางปกครองให้ระงับการออกอากาศ  

ผู้ทดลองประกอบกิจการ ที่ยื่นต่ออายุการทดลองประกอบกิจการภายในระยะเวลาตามวรรค
สอง ให้ออกอากาศต่อไปได้ จนกว่าคณะกรรมการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่จะมีค าสั่งไม่อนุญาต 

กรณผีู้ทดลองประกอบกิจการที่อายุใบอนุญาตสิ้นสุดลง หากประสงคจ์ะทดลองประกอบ
กิจการอีก ให้ยื่นแบบค าขอทดลองประกอบกิจการ พร้อมช าระเงินเพิ่มในอัตราร้อยละยี่สิบต่อเดือน
ของจ านวนค่าด าเนินการนับตั้งแต่วันที่อายุใบอนุญาตสิ้นสุดลงจนถึงวันที่ยื่นแบบค าขอทดลอง
ประกอบกิจการ โดยเศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน การยื่นค าขอรับใบอนุญาตทดลองประกอบ
กิจการตามวรรคนี้ ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกเดือนนับตั้งแต่วันที่อายุใบอนุญาตสิ้นสุดลง  

กรณผีู้ทดลองประกอบกิจการที่อายุใบอนุญาตสิ้นสุดลงไม่ด าเนินการยื่นค าขอภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดในวรรคสี่ หรือตามท่ีคณะกรรมการก าหนด ให้สิทธิในการยื่นค าขอทดลอง
ประกอบกิจการตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง และ
หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงสิ้นสุดลงทันที  

การยื่นต่ออายุการทดลองประกอบกิจการให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง และที่ก าหนดในภาคผนวก ก แนบท้ายประกาศนี้ แล้วแต่กรณี 
การพิจารณาค าขอทดลองประกอบกิจการและการต่ออายุการทดลองประกอบกิจการให้เป็นไป 
ตามท่ีก าหนดในภาคผนวก ก แนบท้ายประกาศนี้” 

๑. นายพิบูลย์ จงเลิศวณิชกุล เห็นว่า การใช้ถ้อยค าว่า  “...การถูกบังคับ
ตามค าสั่งทางปกครองให้ระงับการออกอากาศ ” ในข้อ ๖ (ข้อ ๙ วรรคสอง) 
ขัดต่อมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ พ .ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นเรื่องคุณสมบัติของผู้ยื่นค าขอรับ
ใบอนุญาต และอาจท าให้เกิดความสับสนว่าค าสั่งดังกล่าวเป็ นค าสั่งของ
บุคคลใดและมีสถานะเป็นค าสั่งทางปกครองหรือไม่  ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมาย จึงเสนอแนะให้มีการ
แก้ไขถ้อยค าดังกล่าวเป็น “อยู่ในระหว่างการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต ” 
หรือ “อยู่ในบังคับค าสั่งให้ระงับการออกอากาศของคณะกรรมการ” 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

๒. มูลนิธิเสียงธรรมเพ่ือประชาชนฯ   และนายพิบูลย์ จงเลิศวณิชกุล  
เห็นว่าการก าหนดให้ยื่นต่ออายุการทดลองประกอบกิจการล่วงหน้าก่อนวันที่
อายุใบอนุญาตเดิมสิ้นสุดลงไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบวัน เป็นการสร้างภาระ
ให้แก่ผู้ประกอบกิจการ เนื่องจากท าให้ระยะเวลาการทดลองประกอบกิจการ
ตามใบอนุญาตลดลง  

 
 
 

 

๑. การก าหนดเงื่อนไขการต่ออายุการทดลองประกอบกิจการ
ในข้อ ๖ (ข้อ ๙ วรรคสอง ) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 
๑๑ ของประกาศ กสทช . เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ .ศ. ๒๕๕๕ ที่ก าหนดให้การต่อ
อายุการทดลองประกอบกิจการจะกระท าได้ต่อเมื่อไม่ป รากฏประวัติ
การออกอากาศที่ขัดต่อเงื่อนไขการเป็นผู้ทดลองประกอบกิจการตาม
กฎหมาย ส่วนประเด็นเรื่องการแก้ไขถ้อยค าในข้อ ๖ (ข้อ ๙ วรรค
สอง ) นั้น เนื่องจากค าสั่งให้ระงับการออกอากาศในข้อดังกล่าว 
หมายความถึง ค าสั่งของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์เท่านั้ น โดยที่การออกค าสั่งดังกล่าวเป็นการอาศัย
อ านาจตามกฎหมาย  ซึ่งมีผล เป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่าง
บุคคลในอันที่จ ะระงับสิทธิ และ มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิ
หรือหน้าที่ของบุคคล  ดังนั้น ค าสั่งให้ระงับการออกอากาศของ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ จึ งมีสถานะ
เป็นค าสั่งทางปกครอง อย่างไรก็ดี เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าค าสั่ง
ตามข้อ ๖ (ข้อ ๙ วรรคสอง) หมายความถึงค าสั่งของคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เท่านั้น จึงเห็นควรแก้ไข
ถ้อยค าในข้อ ๖ (ข้อ ๙ วรรคสอง ) จากเดิม “...การถูกบังคับตาม
ค าสั่งทางปกครองให้ระงับการออกอากาศ” เป็น “การถูกบังคับตาม
ค าสั่งให้ระงับการออกอากาศของคณะกรรมการ”  

 
๒. เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เนื่องจากการก าหนดให้ผู้

ทดลองประกอบกิจการ ยื่นต่ออายุการทดลองประกอบกิจการ
ล่วงหน้าก่อนวันที่อายุใบอนุญาตเดิมสิ้นสุดลงไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อย
ยี่สิบวันตามข้อ ๖ (ข้อ ๙ วรรคสอง ) ไม่มีผลท าให้ระยะเวลา การ
ทดลองประกอบกิจการ ตามใบอนุญาตลดลงแต่อย่างใด โดย
ระยะเวลา การทดลองประกอบกิจการ ยังคงเป็นไปตามที่กฎหมาย
ก าหนด กล่าวคือ ไม่เกินหนึ่งปีนับตั้งแต่ วันที่ได้รับอนุญาต  ส่วน
ประเด็นที่ก าหนดระยะเวลาที่ปรับจาก ๙๐ วัน เป็น ๑๒๐ วันนั้น 
เพ่ือให้ผู้ทดลองประกอบกิจการมีระยะเวลาต่ออายุใบอนุญาต



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ  
(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... 

 

๔ 

ล าดับ 
ร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... 

ความคิดเห็นสาธารณะ 
แนวทางการปรับปรุงร่างประกาศ  

ตามผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 
 
 
 
 
 

 
 

 
๓. คุณสยุมพล โชติโรจนอนันต์  กรรมการบริหารสื่อภาคประชาชน

แห่งชาติ ประจ าภาคอิสาน  สอบถามว่าผู้ทดลองประกอบกิจการที่ยื่นต่ออายุ
การทดลองประกอบกิจการล่าช้าจะสามารถออกอากาศในระหว่างการ
พิจารณาได้หรือไม ่

 
 
 
 

 
 
 
 

 

๔. นายครรชิต ปาณะดิษ กรรมการผู้จัดการบริษัท เฮงเทวดา จ ากัด   
เห็นด้วยกับความในข้อ ๖ (ข้อ ๙ วรรคสอง) ของร่างประกาศ  ที่ก าหนดให้ผู้
ทดลองประกอบกิจการจะต้องยื่นต่ออายุการทดลองประกอบกิจการ ล่วงหน้า
ก่อนวันที่อายุใบอนุญาตเดิมสิ้นสุดลงไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบวัน 

๕. นายอนุญาชัย ตันติเสนีย์พงศ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เห็นด้วยกับความในข้อ ๖ (ข้อ ๙) ของร่างประกาศ 

๖. นายสุธีรพัฒน์ ธุระเสน สถานีวิทยุกระจายเสียงแม่โจ้  เห็นด้วยกับ
ความในข้อ ๖ (ข้อ ๙) ของร่างประกาศ 

๗. นายปิติภาคย์ (ไม่ระบุนามสกุล ) ตัวแทนสมาคมวิชาชีพวิทยุ –  
โทรทัศน์ภาคประชาชนล าพูน  เห็นด้วยกับความในข้อ ๖ (ข้อ ๙) ของร่าง
ประกาศ 

๘. นายประมวล บุญศรี สถานีวิท ยุกระจายเสียงหนองฮีเรดิโอ  เห็นด้วย
กับความในข้อ ๖ (ข้อ ๙) ของร่างประกาศ 

เพ่ิมข้ึน และส่งผลท าให้ระยะเวลาการทดลองประกอบกิจการตาม
ใบอนุญาตฉบับเดิมและฉบับใหม่ที่จะได้รับภายหลังการต่ออายุ
ใบอนุญาตมีควา มต่อเนื่อง รวมถึงสามารถด าเนินงานสถานี
วิทยุกระจายเสียงได้ต่อไปโดยไม่ต้องยุติการออกอากาศไว้ชั่วคราว
ระหว่างการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาต  

 
 

 
 

 

๓. ข้อ ๙ วรรคสามของร่างประกาศรับรองสิทธิในการ
ออกอากาศของ ผู้ทดลองประกอบกิจการ ที่ยื่นต่ออายุการทดลอง
ประกอบกิจการล่วงหน้ากอ่นวันที่อายุใบอนุญาตเดิมสิ้นสุดลงไม่น้อย
กว่าหนึ่งร้อยยี่สิบวันเท่านั้น ดังนั้น ผู้ทดลองประกอบกิจการ ไม่ได้
ด าเนินการ ต่ออายุการทดลองประกอบกิจการ ภายในระยะเวลา
ดังกล่าว    จึงต้องยุติการออกอากาศทันทีท่ีใบอนุญาตสิ้นสุดลง และ
ไม่สามารถออกอากาศในระหว่างการพิจารณาต่อ อายุการทดลอง
ประกอบกิจการได ้

 
๔. จากความเห็นข้อ ๔. – ๑๒. เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ  
(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... 

 

๕ 

ล าดับ 
ร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... 

ความคิดเห็นสาธารณะ 
แนวทางการปรับปรุงร่างประกาศ  

ตามผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 
๙. นายสมโชค บุษราคัม ตัวแทนบริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) เห็นด้วย

กับความในข้อ ๖ (ข้อ ๙) ของร่างประกาศ 
๑๐. นายอนันต์ กาญจนมาศ สถานีวิทยุกระจายเสียงเอฟเอ็มบ้านเหนือ 

อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  เห็นด้วยกับความในข้อ ๖ (ข้อ ๙) ของร่าง
ประกาศ 

๑๑ . นางสาวอุษา อนุกูล ตัวแทนกลุ่มสารนิเทศ ส านักอ านวยการ 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เห็นด้วยกับความในข้อ ๖ (ข้อ ๙) ของ
ร่างประกาศ 

๑๒. นายสมชาย วัฒนะไพบูลย์  เห็นด้วยกับความในข้อ ๙ วรรคสี่ ที่
ก าหนดให้ผู้ทดลองปร ะกอบกิจการช าระค่าเงินเพ่ิม ในกรณีท่ียื่นต่ออายุการ
ทดลองประกอบกิจการล่าช้า 

 
๑๓. นายเสน่ห์ มีพร้อม เลขานุการ สมาคม  ผู้ประกอบกิจการกระจาย

เสียงและกิจการโทรทัศน์อุตรดิตถ์ เสนอแนะให้แก้ไขความในข้อ ๙ วรรคสอง 
โดยให้ผู้ทดลองประกอบกิจการต้องยื่นต่ออายุภายใน ๑๒๐ วันก่อนวันที่อายุ
ใบอนุญาตเดิมสิ้นสุดลง 

 
 

 
 

 
๑๔ . นายธวัช ไชยวงค์ ตัวแทนสมาคมวิชาชีพวิทยุ- โทรทัศน์ภาค

ประชาชนเชียงใหม่ มีความเห็นดังนี้ 
๑๔.๑ เห็นด้วยกับหลักการให้ยื่นค าขอต่ออายุการทดลองประกอบ

กิจการล่วงหน้าตามข้อ ๖ (ข้อ ๙ วรรคสอง) แต่เสนอให้ขยายระยะเวลาการ
ยื่นล่วงหน้าจาก ๑๒๐ วัน เป็น ๑๕๐ วัน เพ่ือท าให้สถานีต่างๆ ที่ใบอนุญาต
ใกล้หมดในช่วงเวลาเดียวกันสามารถเดินทางไปพร้อมกันได้  

๑๔ .๒ ไม่เห็นด้วยที่ก าหนดให้ การทดลองประกอบกิจการมี
ระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

๕ . จากความเห็นข้อ ๑๓ . เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม 
เนื่องจากการใช้ถ้อยค าว่า “ภายใน ” กับ “ล่วงหน้า ” มีความ
แตกต่างกัน ซึ่งร่างประกาศฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้กระบวนการ
พิจารณาออกใบอนุญาตเป็นไปด้วยความรวดเร็วและอยู่ภายใน
กรอบระยะเวลาตามกฎหมาย โดยเร่งรัดให้ผู้ประกอบกิจการต่ออายุ
การทดลองประกอบกิจการให้ถูกต้องโดยเร็วก่อนวันที่ใบอนุญาตจะ
สิ้นสุดลง และก าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ พิจารณาออกใบอนุญาต
ด้วยความรวดเร็วเช่นกัน  

 

 
๖ . จากความเห็นข้อ ๑๔ . เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม 

เนื่องจากการก าหนดให้ผู้ทดลองประกอบกิจการ ยื่นต่ออายุการ
ทดลองประกอบกิจการ ล่วงหน้าก่อนวันที่อายุใบอนุญาตเดิมสิ้นสุด
ลงไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบวันตามข้อ ๖ (ข้อ ๙ วรรคสอ ง) เป็น
ระยะเวลาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับระยะเวลาในการด าเนินการ
ตามภาคผนวก ก ตลอดจนสอดคล้องกับขั้นตอนการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ .ศ. ๒๕๕๘ แล้ว อีกท้ัง การก าหนดกรอบระยะเวลา



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ  
(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... 

 

๖ 

ล าดับ 
ร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... 

ความคิดเห็นสาธารณะ 
แนวทางการปรับปรุงร่างประกาศ  

ตามผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 
๑๔.๓ เห็นด้วยกับข้อ ๖ (ข้อ ๙ วรรคสาม ) ที่มีการรับรองสิทธิใน

การออกอากาศระหว่างการพิจารณาต่ออายุการทดลองประกอบกิจการ
ส าหรับผู้ที่ยื่นต่ออายุการทดลองประกอบกิจการภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

 
 

 
 

 

การทดลองประกอบกิจการ ตามข้อ ๖ (ข้อ ๙ วรรคสอง) เป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์ในการก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการ โดยการ
พิจารณาต่ออายุการทดลองประกอบกิจการในแต่ละครั้ง จ าต้อง
พิจารณาว่าผู้ทดลองประกอบกิจการได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่กฎหมายก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร ซึ่งจะต้องมีการ
ตรวจสอบประวัติการออกอากาศ ในก รณีที่พบการกระท าอันเป็น
การฝ่าฝืนกฎหมายหรือเงื่อนไขที่ก าหนด  ก็จะต้องน าข้อเท็จจริง
เหล่านั้นมาประกอบการพิจารณาต่ออายุการทดลองประกอบกิจการ 
โดยก าหนดระยะเวลาการทดลองประกอบกิจการที่เหมาะสม 

 
๘. ข้อ ๗ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๐ แห่งประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๑๐ การเปลี่ยนแปลงข้อมูลการทดลองประกอบกิจการ ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
(๑) แจ้งรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมเอกสาร

หลักฐานประกอบ เพื่อให้คณะกรรมการทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง  ในกรณี
การเปลี่ยนแปลงข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

(ก) ชื่อนิติบุคคลหรือกลุ่มคน 
(ข)  ผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลหรือกลุ่มคน 
(ค)  สมาชิกกลุ่มคน 
(ง)  ที่ตั้งนิติบุคคลหรือกลุ่มคน 
(จ)  ตัวแทนหรือผู้รับมอบอ านาจจากผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลหรือ

กลุ่มคน 
(๒)  ยื่นค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุญาต ในกรณี

การเปลี่ยนแปลงข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
(ก)  เปลี่ยนชื่อสถานี 
(ข) เปลี่ยนแปลง ความสูง  จ านวนหรือประเภทของสายอากาศตามข้อมูล

มาตรฐานทางเทคนิคท่ีได้ยื่นไว้ต่อคณะกรรมการ  
(ค) เพ่ิมหรือลดก าลังส่งออกอากาศ 
(ง) ประเภทการทดลองประกอบกิจการตามที่คณะกรรมการก าหนด 

๑. นายสุรพล รวิวงศ์  เสนอแนะให้ก าหนดระยะเวลา การพิจารณา        
ค าร้องขอ เปลี่ยนแปลงข้อมูลการทดลองประกอบกิจการ ให้เป็นไปอย่าง
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น เพื่อมิให้ผู้ประกอบกิจการได้รับผลกระทบทางธุรกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒. นายเจริญวัฒนา ปรารมย์ สถานีวิทยุกระจายเสียง อ าเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น เห็นด้วยกับความในข้อ ๑๐ เนื่องจากการก าหนดระยะเวลา
การแจ้งรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ตามข้อ ๑๐ (๑) และระยะเวลา
การด าเนินงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๑๐ วรรคสอง มีความ
เหมาะสม 

 
๓. นายชาลี นพวงศ์ ณ อยุธยา นายกสมาคมผู้ประกอบการวิทยุเอฟเอ็ม

ภาคใต้ฯ เสนอแนะว่าให้เพิ่มเติมกรณีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นและหุ้นส่วน         
ในข้อ ๑๐ (๑) โดยก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ิมเติมว่าจะสามารถเปลี่ยนแปลงผู้ถือ
หุ้นหรือหุ้นส่วนได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนทั้งหมด โดยผู้

๑. จากความเห็นตามข้อ ๑. เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม 
เนื่องจากตามร่างประกาศได้ก าหนกระยะเวลาการพิจารณาค าขอไว้
แล้วตามวรรคสอง ประกอบกับการพิจารณาค าร้องขอ เปลี่ยนแปลง
ข้อมูลการทดลองประกอบกิจการ หลายกรณี จะต้องอาศัย
ข้อเท็จจริงและผลการตรวจสอบจากส านักงาน กสทช . เขต ในพื้นที่     
ซึ่งการด าเนินการรวบรวมข้อมูล เอกสารหลักฐาน และการ
ตรวจสอบ ต้องใช้ระยะเวลาส าหรับการด าเนินการ เพื่อให้การ
พิจารณาเป็นไปอย่างรอบคอบและถูกต้อง ดังนั้น จึงเห็นว่าเป็น
ระยะเวลาที่เหมาะสมแล้ว 

 
 
 
 
 

๒. จากความเห็นข้อ ๒. เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม 
 
 
 
 

 
๓. จากความเห็นข้อ ๓. เห็นควรแก้ไขความในข้อ ๗ (ข้อ ๑๐) 

(๑) โดยเพิ่มเติมกรณีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นและหุ้นส่วน เพ่ือให้
เกิดความครอบคลุม และเพ่ือเป็นหลักประกันในเรื่องการประกอบ
กิจการด้วยตนเอง  โดยห้ามโอนสิทธิในการประกอบกิจการให้แก่



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ  
(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... 

 

๗ 

ล าดับ 
ร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... 

ความคิดเห็นสาธารณะ 
แนวทางการปรับปรุงร่างประกาศ  

ตามผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 
(จ ) กรณีอ่ืนใดที่กระทบต่อสิทธิในการทดลองประกอบกิจการตามที่

คณะกรรมการก าหนด 
การยื่นค าร้องขอเปลี่ยนแปลงตาม (๒) ผู้ทดลองประกอบกิจการจะต้องแจ้งรายละเอียดการ

เปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งยื่นเอกสารที่เก่ียวข้องต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ก่อนด าเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูล  
โดยอาจน าส่งด้วยตนเอง ณ ส านักงาน หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน  หรือสถานที่ที่ส านักงานก าหนด 
และผู้ทดลองประกอบกิจการจะด าเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ต่อเมื่อได้ รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการ ทั้งนี้  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รวบรวมรายละเอียดในการด าเนินการเอกสารที่เกี่ยวข้อง
พร้อมทั้งจัดท ารายงานความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาภายในเก้าสิบวัน 

การเปลี่ยนแปลงความถี่ออกอากาศ ที่ตั้งสถานี ที่ตั้งเครื่องส่ง หรือที่ตั้งสายอากาศ  จะกระท า
ไม่ได้ เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นทางด้ านการรบกวนคลื่นความถี่ ด้าน ภูมิศาสตร์  หรือตามกฎหมายอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง โดยจะต้องปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ทดลองประกอบกิจการไม่สามารถแก้ไขปัญหาการรบกวน
คลื่นความถี่ หรือปรับปรุงมาตรฐานเทคนิคให้เป็นไปตามภาคผนวก ค แนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ การ
เปลี่ยนแปลงที่ตั้งสถานี  ที่ตั้งเครื่องส่ง หรือที่ตั้งสายอากาศ จะต้อง มีระยะทางระหว่างที่ตั้งที่ได้รับ
อนุญาตทดลองประกอบกิจการครั้งแรกและที่ตั้งใหม่ไม่เกินสิบกิโลเมตรทางอากาศ” 

ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนเดิม ที่ได้ยื่นค าขอทดลองประกอบกิจการ จะต้องยังคงมี 
สัดส่วนการถือหุ้นมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุ้นทั้งหมด 

 

 

 

 

 

๔. มูลนิธิเสียงธรรมเพ่ือประชาชนฯ   เสนอให้ตัดความในข้อ ๗ วรรค 
ท้ายออก เนื่องด้วยเหตุต่อไปนี้ 

๔.๑ วิทยุภาคประชาชนเพื่อประโยชน์สาธารณะไม่ได้มีการแสวงหา
ก าไรทางธุรกิจ จึงจ าเป็นต้องหาที่ตั้งที่เหมาะสมและเจ้าของสถานที่มี่ความ
พร้อมในการให้การสนับสนุน และราคาถูก หากจ า กัดการเปลี่ยนแปลงที่ตั้ง
ด้วยเหตุผลทางเทคนิคแล้ว ย่อมเป็นการกีดกันวิทยุภาคประชาชนโดนปริยาย 

๔.๒ การก าหนดให้การเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสถานี ที่ตั้งเครื่องส่ง หรือ
ที่ตั้งสายอากาศ สามารถกระท าได้ไม่เกินสิบกิโลเมตรทางอากาศนั้น ไม่
สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาการรบกวนคลื่นความถ่ี 

ผู้อื่น  เห็นควรก าหนดเงื่อนไข การเปลี่ยนแปลงในกรณีดังกล่าว
เพ่ิมเติม ดังนี้ “ผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนเดิมที่ได้รับอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการครั้งแรก จะต้องมีสัดส่วนการถือหุ้นคงเหลือมากกว่า
กึ่งหนึ่งของจ านวนหุ้นทั้งหมด  และผู้ถือหุ้น หรือหุ้นส่วน รายใหม่  
จะต้องไม่ใช่ผู้ถือหุ้น หรือหุ้นส่วน รายใหญ่ของนิติบุคคลนั้น  เว้นแต่ 
กรณีผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนตาย ให้คณะกรรมการหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่พิจารณาเป็นรายกรณ”ี 

 
๔. เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เนื่องจากการก าหนดข้อห้าม

และข้อจ ากัดในเรื่องการ เปลี่ยนแปลงที่ตั้งสถานี ที่ตั้งเครื่องส่ง หรือ
ที่ตั้งสายอากาศ  เนื่องจากเป็นการป้องกันไม่ให้เขตพ้ืนที่การ
ให้บริการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเกินสมควร 

๙. ข้อ ๘ ให้ยกเลิกความในข้อ ๓๒ วรรคแรก  ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๓๒ ในกรณีที่ปรากฏแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ว่าผู้ทดลองประกอบกิจการฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการทดลองประกอบกิจการ  ข้อ ๑๓ (๑) และ (๒) ของประกาศคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ .ศ . ๒๕๕๕ ข้อ ๒๗ และข้อ ๒๘ ของประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อ ง 
หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ .ศ. ๒๕๕๖  ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่รวบรวมข้อเท็จจริง พยานหลักฐาน พร้อมจัดท ารายงานความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการ
เพ่ือพิจารณาเพิกถอนการทดลองประกอบกิจการภายในสี่สิบห้าวัน นับตั้งแต่วันที่พบการกระท าที่ฝ่า
ฝืนต่อประกาศ” 

๑. นายสมโชค บุษราคัม ตัวแทนบริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน ) เห็น
ด้วยกับความในข้อ ๘ (ข้อ ๓๒ ) ของร่างประกาศ และเสนอให้บังคับใช้
มาตรการตามความในข้อดังกล่าวอย่างเคร่งครัด เพ่ือป้องกันปัญหาการ
รบกวนคลื่นความถี่ 

๒. นายสมชาย วจนะไพบูลย์  ตัวแทนสมาคมนักวิทยุสกลนคร , ห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด ไท – วานร เรดิโอ และคริสตจักรไท – วานร เห็นด้วยกับความ
ในข้อ ๘ (ข้อ ๓๒ ) ของร่างประกาศ อย่างไรก็ดี การเพิกถอนการทดลอง
ประกอบกิจการ ควรจะต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อมูลที่ถูกต้อง
เสียก่อน 

๓. นายอนุญาชัย ตันติเสนีย์พงศ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เห็นด้วยกับความในข้อ ๘ (ข้อ ๓๒) ของร่างประกาศ 

๔. นายสุธีรพัฒน์ ธุระเสน สถานีวิทยุกระจายเสียงแม่โจ้  เห็นด้วยกับ
ความในข้อ ๘ (ข้อ ๓๒) ของร่างประกาศ 

๕. นายปิ ติภาคย์ (ไม่ระบุนามสกุล ) ตัวแทนสมาคมวิชาชีพวิทยุ –  

๑. จากความเห็นตามข้อ ๑. – ๘. รับทราบข้อเสนอแนะ และ
เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ  
(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... 

 

๘ 

ล าดับ 
ร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... 

ความคิดเห็นสาธารณะ 
แนวทางการปรับปรุงร่างประกาศ  

ตามผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 
โทรทัศน์ภาคประชาชนล าพูน  เห็นด้วยกับความในข้อ ๘ (ข้อ ๓๒) ของร่าง
ประกาศ 

๖. นายประมวล บุญศรี สถานีวิทยุกระจายเสียงหนองฮีเรดิโอ  เห็นด้วย
กับความในข้อ ๘ (ข้อ ๓๒) ของร่างประกาศ 

๗. นายอนันต์ กาญจนมาศ สถานีวิทยุกระ จายเสียงเอฟเอ็มบ้านเหนือ 
อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  เห็นด้วยกับความในข้อ ๘ (ข้อ ๓๒) ของร่าง
ประกาศ 

๘. นางสาวอุษา อนุกูล ตัวแทนกลุ่มสารนิเทศ ส านักอ านวยการ 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เห็นด้วยกับความในข้อ ๘ (ข้อ ๓๒) ของ
ร่างประกาศ 

๙. มูลนิธิเสียงธรรมเพ่ือปร ะชาชนฯ   เห็นด้วยกับความในข้อ ๘ (ข้อ 
๓๒) ของร่างประกาศ  และเสนอให้เพิ่มเติมสิทธิในการโต้แย้งคัดค้านค าสั่ง
เพิกถอนการทดลองประกอบกิจการของคณะกรรมการตามข้อ ๑๒  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒. จากความเห็นขอ ๙. เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เนื่องจาก

มีการรับรองสิทธิโต้แย้งคัดค้านค าสั่งเพิกถอนการทดลองประกอบ
กิจการของคณะกรรมการไว้ในข้อ ๙ ของร่างประกาศฯ แล้ว 

๑๐. ข้อ ๙ ให้ยกเลิกความในข้อ ๓๓ ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๓๓ ในกรณีที่ปรากฏแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ว่าผู้ทดลองประกอบกิจการฝ่าฝืนหรือ ไม่
ปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้คลื่นความถ่ีที่ก าหนดในภาคผนวก ค ของประกาศฉบับนี้ ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่แจ้งผู้ทดลองประกอบกิจการระงับการออกอากาศไว้จนกว่าจะได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ดังกล่าว 

หากผู้ทดลองประกอบกิจการไม่ปฏิบัติตาม ค าสั่งให้ระงับการออกอากาศ ตามวรรคหนึ่ง  ให้
พนักงานเจ้าหน้าที่รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน พร้อมจัดท ารายงานความเห็นต่อ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาเพิกถอนการทดลองประกอบกิจการภายในสี่สิบห้าวันท าการ นับตั้งแต่
วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่พบการฝ่าฝืนค าสั่ง” 

๑. นายสมโชค บุษราคัม ตัวแทนบริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน ) เห็น
ด้วยกับความในข้อ ๙ (ข้อ ๓๓ ) ของร่างประกาศ และเสนอให้บังคับใช้
มาตรการตามความในข้อดังกล่าวอย่างเคร่งครัด เพ่ือป้องกันปัญหาการ
รบกวนคลื่นความถี่ 

๒. นายอนุญาชัย ตันติเสนีย์พงศ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือ
การศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้  เห็นด้วยกับความในข้อ ๙ (ข้อ ๓๓) ของร่าง
ประกาศ 

๓. นายสุธีรพัฒน์ ธุระเสน สถานีวิทยุกระจายเสียงแม่โจ้ เห็นด้วยกับ
ความในข้อ ๙ (ข้อ ๓๓) ของร่างประกาศ 

๔. นายปิติภาคย์ (ไม่ระบุนามสกุล ) ตัวแทนสมาคมวิชาชีพวิทยุ –  
โทรทัศน์ภาคประชาชนล าพูน  เห็นด้วยกับความในข้อ ๙ (ข้อ ๓๓) ของร่าง
ประกาศ 

๕. นายประมวล บุญศรี สถานีวิทยุกระจายเสียงหนองฮีเรดิโอ  เห็น
ด้วยกับความในข้อ ๙ (ข้อ ๓๓) ของร่างประกาศ 

๖. นายอนันต์ กาญจนมาศ สถานีวิทยุกระจายเสียงเอฟเอ็มบ้าน
เหนือ อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  เห็นด้วยกับความในข้อ ๙ (ข้อ ๓๓) 
ของร่างประกาศ 

๗. นางสาวอุษา อนุกูล ตัวแ ทนกลุ่มสารนิเทศ ส านักอ านวยการ 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เห็นด้วยกับความในข้อ ๙ (ข้อ ๓๓) ของ
ร่างประกาศ 

จากความเห็นตามข้อ ๑. – ๗. รับทราบข้อเสนอแนะ และ
เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม  



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ  
(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... 

 

๙ 

ล าดับ 
ร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... 

ความคิดเห็นสาธารณะ 
แนวทางการปรับปรุงร่างประกาศ  

ตามผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 
๑๑. ข้อ ๑๐ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นข้อ ๓๔ ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ 

“ข้อ ๓๔ การด าเนินการตามหมวด ๕ ให้น ากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองใน
ส่วนที่เกี่ยวกับการพิจารณาชั้นพนักงานเจ้าหน้าที่มาใช้บังคับแก่การพิจารณาของคณะกรรมการโดย
อนุโลม” 

 

ไม่มี เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม 
 

๑๒. บทเฉพาะกาล 
--------------------------- 

ข้อ ๑๑ ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับตั้งแต่วันที่ประกาศฉบับนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา   
ให้ส านักงานส ารวจตรวจสอบการใช้คลื่นความถ่ีของสถานีตามที่ก าหนดในภาคผนวก ค แนบท้าย
ประกาศ ดังต่อไปนี้ และรายงานผลต่อคณะกรรมการ  

(๑) สถานีที่มีท่ีตั้งอยู่ในบริเวณพ้ืนที่ปลอดการรบกวนการใช้งานคลื่นความถี่ของท่าอากาศยาน
และสถานีควบคุมจราจรทางอากาศ 

(๒) สถานีที่มีท่ีตั้งอยู่ภายในบริเวณพ้ืนที่ที่มีระยะห่างตั้งแต่ศูนย์กิโลเมตรถึงห้าสิบกิโลเมตรจาก
จุดพิกัดระบบควบคุมจราจรทางอากาศของท่าอากาศยานและสถานีควบคุมจราจรทางอากาศกลุ่มท่ี 
๑ ตามท่ีก าหนดในภาคผนวก ฉ แนบท้ายประกาศ และ 

(๓) สถานีที่มีท่ีตั้งอยู่ภายในจังหวัดที่ตั้งของท่าอากาศยานและสถานีควบคุมจราจรทางอากาศ
กลุ่มท่ี  ๑ ตามท่ีก าหนดในภาคผนวก ฉ แนบท้ายประกาศ  

ผู้ทดลองประกอบกิจการจะต้องอ านวยความสะดวกให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่
คณะกรรมการมอบหมายด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  
 
 
 

                              ประกาศ ณ วันที่                          พ.ศ. ...    
                  พันเอก 
                                   (นที  ศุกลรัตน์) 
                             ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
                    ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

ไม่มี เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม 
 



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ  
(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... 

 

๑๐ 

ล าดับ 
ร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... 

ความคิดเห็นสาธารณะ 
แนวทางการปรับปรุงร่างประกาศ  

ตามผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 
๑๓. ภาคผนวก ก 

การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการ 
--------------------------- 

๑. ขั้นตอนและวิธีการต่ออายุการทดลองประกอบกิจการ 
๑.๑ ผู้ทดลองประกอบกิจการจะต้องยื่นแบบรับรองที่ได้กรอกรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน 

พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาต่ออายุการทดลองประกอบกิจการต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ดังนี้ 

๑.๑.๑ ข้อมูลผังรายการและสัดส่วนรายการที่จะใช้ในการทดลองประกอบกิจการ 
๑.๑.๒ รายงานผลการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงตาม

ภาคผนวก ค จากห้องปฏิบัติการทดสอบและรับรองรายงานผลการทดสอบเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง
ส าหรับการทดลองประกอบกิจการที่ได้ลงทะเบียนกับส านักงาน ที่มีระยะเวลาไม่เกินหกเดือนนับแต่
วันที่ออกรายงาน 

๑.๑.๓ รายงานผลการวัดการแพร่แปลกปลอมของสถานีทดลองประกอบกิจการตาม
หลักเกณฑ์ว่าด้วยการวัดการแพร่แปลกปลอมของสถานีทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงทีมี่
ระยะเวลาไม่เกินหกเดือนนับแต่วันที่ออกรายงาน ทั้งนี้ ระยะเวลาการน าส่งเอกสารดังกล่าวให้เป็นไป
ตามภาคผนวก ค 

๑.๑.๔ แบบรายงานระดับการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ตามภาคผนวก จ 
๑.๑.๕ หนังสือมอบอ านาจ ส าเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ 

กรณีผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลหรือกลุ่มคนไม่ได้มาด าเนินการเอง 
๑.๒ การยื่นแบบรับรองและ เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาต่ออายุการทดลอง

ประกอบกิจการ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม ๑.๑ ผู้ทดลองประกอบกิจการอาจ น าส่งด้วยตนเอง ณ 
ส านักงาน หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือช่องทางอ่ืนใดที่ส านักงานก าหนด โดยผู้ทดลองประกอบ
กิจการจะต้องช าระค่าด าเนินกา ร และเงินเพ่ิม (ถ้ามี) ให้ครบถ้วนภายในวันที่ยื่นค าขอ ณ ส านักงาน 
หรือตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 

 
 
 
๑. นายอนุญาชัย ตันติเสนีย์พงศ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการศึกษา

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เห็นด้วยกับภาคผนวก ก แนบท้ายร่างประกาศ 
๒. นายสุธีรพัฒน์  ธุระเสน สถานีวิทยุกระจายเสียงแม่โจ้  เห็นด้วยกับ

ภาคผนวก ก แนบท้ายร่างประกาศ 
๓. นายปิติภาคย์ (ไม่ระบุนามสกุล ) ตัวแทนสมาคมวิชาชีพวิทยุ –  

โทรทัศน์ภาคประชาชนล าพูน เห็นด้วยกับภาคผนวก ก แนบท้ายร่างประกาศ 
๔. นายประมวล บุญศรี สถานีวิทยุกระจายเสียงหนองฮีเรดิโอ  เห็นด้วย

กับภาคผนวก ก แนบท้ายร่างประกาศ 
๕. นายสมโชค บุษราคัม ตัวแทนบริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) เห็นด้วย

กับภาคผนวก ก แนบท้ายร่างประกาศ 
๖. นายอนันต์ กาญจนมาศ สถานีวิทยุกระจายเสียงเอฟเอ็มบ้านเหนือ 

อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  เห็นด้วยกับภาคผนวก ก แนบท้ายร่าง
ประกาศ 

 
๗ . นางสาวอุษา อนุกูล ตัวแทนกลุ่มสารนิเทศ ส านักอ านวยการ 

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เห็นด้วยกับภาคผนวก ก แนบท้ายร่าง
ประกาศ 
 

๘. นายมงคล ยองเพชร ประธานชมรมผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียง 
เขต ๙ และนายยุทธ ชาติ (ไม่ระบุนามสกุล ) เสนอแนะให้มีการต่ออายุการ
ทดลองประกอบกิจการที่ส านักงาน กสทช . เขต เพ่ืออ านวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ประกอบกิจการ 

๙. นางสาวจินตนา ดวงปัญญา สถานีวิทยุกระจายเสียงลูกทุ่งกุมภวา  
เสนอแนะให้มีการต่ออายุการทดลองประกอบกิจการที่ส านักงาน กสทช . เขต 
เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ประกอบการ  

๑๐. นายชาลี นพวงศ์ ณ อยุธยา  นายกสมาคม ผู้ประการสถานีวิทยุเอฟ
เอ็มภาคใต้  เสนอแนะให้มีการกระจายอ านาจในเรื่องการรับและพิจารณา
เอกสารต่างๆ ให้ส านักงาน กสทช. เขต เพ่ือให้การพิจารณาเป็นไปด้วยความ
สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 

 
 
 
๑. ตามความเห็นข้อ ๑. – ๗. เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

๒. ตามความเห็นข้อ ๘. – ๑๐.   เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม 
เนื่องจากปัจจุบันอ านาจในการพิจารณาค าขอรับใบอนุญาตเป็น
อ านาจตามกฎหมายของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จึงมีความจ าเป็นต้อง
พิจารณาค าขอรับใบอนุญาตในส านักงาน กสทช . ส่วนกลาง อย่างไร
ก็ดี ภาคผนวก ก (ข้อ ๑.๒) แนบท้ายร่างประกาศนี้ ได้ก าหนด
ช่องทางการยื่นค าขอรับใบอนุญาตอ่ืน นอกเหนือจากการยื่นด้วย
ตนเองและทางไปรษณีย์ไว้แล้ว เพื่ออ านวยความสะดวกและลด
ภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบกิจการ 

 

 



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ  
(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... 

 

๑๑ 

ล าดับ 
ร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... 

ความคิดเห็นสาธารณะ 
แนวทางการปรับปรุงร่างประกาศ  

ตามผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 
๑๑ . นายธวัช ไชยวงค์ ตัวแทนสมาคมวิชาชีพวิทยุ- โทรทัศน์ภาค

ประชาชนเชียงใหม่ เสนอแนะให้ส านักงาน กสทช . ก าหนดระยะเวลาเริ่มต้น
ในการยื่นค าขอต่ออายุการทดลองประกอบกิจการโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์
ให้ชัดเจน 

 
 

๑๑ . การยื่นค าขอต่ออายุการทดลองประกอบกิจการ          
โดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์จะสามารถท าได้ภายหลังจากร่างประกาศฯ 
ฉบับนี้ได้มีผลบังคับใช้แล้ว ทั้งนี้ ส านักงาน กสทช .                    
จะประชาสัมพันธ์วิธีการยื่นค าขอ สถานที่ท่ียื่นค าขอ ตลอดจน
ระยะเวลาเริ่มต้นในการยื่น  ค าขอโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
ให้ผู้ทดลองประกอบกิจการทราบล่วงหน้าอย่างเหมาะสม เพ่ือให้      
ผู้ทดลองประกอบกิจการได้เตรียมความพร้อม 

 
๑๒. สืบเนื่องจากคณะอนุกรรมการเห็นควรแก้ไขความในข้อ ๗ 

(ข้อ ๑๐) (๑) โดยเพิ่มเติมกรณีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นและหุ้นส่วน 
และก าหนดเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงในกรณีดังกล่าวเพ่ิมเติม ดังนั้น 
เพ่ือประโยชน์ในการก ากับดูแล จึงเห็นควรแก้ไขความในภาคผนวก 
ก (ข้อ ๑.๑) โดยก าหนดให้ “บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีระยะเวลาไม่
เกินสามเดือนนับแต่วันที่ นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ลงลายมือชื่อ
รับรองเอกสาร ” เป็นรายการเอกสารที่จะต้องน ามาประกอบการ
พิจารณาต่ออายุการทดลองประกอบกิจการด้วย 

 
๑๓. เห็นควรแก้ไขความในภาคผนวก ก ข้อ ๑ โดยเพิ่มเติมค า

ว่า “ข้อมูลผังรายการและสัดส่วนรายการ ประจ าปีปฏิทิน” 
 

๑๔. ๒. การพิจารณาต่ออายุการทดลองประกอบกิจการ 
๒.๑ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับแบบรับรองและเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาต่อ

อายุการทดลองประกอบกิจการแล้ว  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ ความถูกต้องครบถ้วน ภายใน
วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับแบบรับรอง  

กรณีการส่งแบบรับรองและเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาต่ออายุการทดลองประกอบ
กิจการทางไปรษณีย์ลงทะเบียน  ให้ถือเอาวันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีหน้าที่ในการรับและตรวจสอบ
แบบค าขอหรือแบบรับรอง ได้รับเอกสารและลงลายมือชื่อรับเอกสารดังกล่าว เป็นวันที่ พนักงาน
เจ้าหน้าที่ได้รับแบบค าขอหรือแบบรับรองตามวรรคหนึ่ง แล้วแต่กรณี 

๑. นายพิบูลย์ จงเลิศวณิชกุล  เห็นว่าควรลดระยะเวลาการพิจารณาของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ให้น้อยลง เพ่ือให้การพิจารณาเป็นไปด้วยความรวดเร็ว
และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ 

๒. นายชาลี นพวงศ์ ณ อยุธยา นายกสมาคมผู้ประการสถานีวิทยุเอฟเ อ็ม
ภาคใต้  เห็นด้วยกับการก าหนดระยะเวลาการรับและพิจารณาเอกสารของ
พนักงานเจ้าหน้าที่เนื่องจากท าให้การปฏิบัติงานมีมาตรฐานที่ดี  

 

ตามความเห็นข้อ ๑ . – ๒ . เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม  
เนื่องจากระยะเวลาการพิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
ภาคผนวก ก ข้อ ๒ สอดคล้องกับหลักกา รในมาตรา ๘ แห่ง
พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ .ศ. ๒๕๕๘ แล้ว กล่าวคือ มีการก าหนดให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับค าขอ ตรวจสอบค าขอและรายการ
เอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนภายในวันที่รับค าขอ  และกรณีที่ค าขอไม่
ถูกต้องหรือยังขาดเอกสา รหรือหลักฐานรายการหนึ่งรายการใด ให้
แจ้งผู้ยื่นค าขอทราบและแก้ไขหรือยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติม
ให้ครบถ้วน เว้นแต่การแก้ไขหรือเพ่ิมเติมเอกสารไม่สามารถกระท า
ได้ในขณะนั้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนดระยะเวลาที่ผู้ยื่นค าขอ
จะต้องด าเนินการแก้ไขหรือเพ่ิมเติมแทน  ซ่ึงระยะเวลาส าหรับการ



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ  
(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... 

 

๑๒ 

ล าดับ 
ร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... 

ความคิดเห็นสาธารณะ 
แนวทางการปรับปรุงร่างประกาศ  

ตามผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 
แก้ไขหรือเพ่ิมเติมเอกสารนั้น พระราชบัญญัติการอ านวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ .ศ. ๒๕๕๘ ไม่ได้
ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ ดังนั้น จึงเป็นอ านาจ กสทช . ที่จะประกาศ
ก าหนดได้  

๑๕. ๒.๒ กรณีพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและพบว่าแบบรับรอง เอกสารหลักฐานประกอบ หรือ
ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องตรงกับข้อมูลการทดลองประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตหรือท่ีได้แจ้ง
ต่อส านักงาน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ทดลองประกอบกิจการทราบทันที เว้นแต่กรณีการส่ง
แบบรับรองและเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาต่ออายุการทดล องประกอบกิจการทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งผู้ทดลองประกอบกิจการทราบภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสาร 

ให้ผู้ทดลองประกอบกิจการด าเนินการแก้ไขแบบรับรองและเอกสารหลักฐานประกอบให้
ถูกต้องครบถ้วนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รั บแจ้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของแบบรับรองและเอกสารหลักฐานประกอบอีกครั้ง โดย
จะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่ได้รับแบบรับรองและเอกสารหลักฐานประกอบ
ที่ได้มีการแก้ไขแล้ว เว้นแต่กรณีการแก้ไขเอกส ารเกิดจากเหตุที่ผู้ทดลองประกอบกิจการละเลยไม่
ด าเนินการแจ้งรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการทดลองประกอบกิจการตามหลักเกณฑ์ที่
ประกาศนี้ก าหนดให้ระยะเวลาการตรวจสอบเอกสารของพนักงานเจ้าหน้าที่ขยายออกไปอีกสิบห้าวัน 

มูลนิธิเสียงธรรมเพ่ือประชาชนฯ   ไม่เห็นด้วยกับการก าหนดระยะเวลา
การแก้ไขเพ่ิมเติมเอกสารตามข้อ ๒.๒ โดยเสนอให้ มีการเพิ่มเติมระยะเวลา
เป็น ๙๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งจากพนักงานเจ้าหน้าที่  เพ่ือให้
ผู้ประกอบการสามารถด าเนินการได้ทัน 

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เนื่องจากระยะเวลาที่ก าหนดในข้อ 
๒.๒ มีความเพียงพอและเหมาะสมแล้ว  

 

๑๖. ๒.๓ เมื่อแบบรับรอง เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา และการช าระค่าด าเนินการ
ครบถ้วน หากไม่ปรากฏประวัติว่ามีการออกอากาศที่ขัดต่อเงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการ ให้
พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งสิทธิการทดลองประกอบกิจการภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่อนุญาตให้ทดลอง
ประกอบกิจการ  ทั้งนี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการเพื่อทราบ
ภายในสิบห้าวัน 

ในกรณีที่ปรากฏ ว่ามีประวัติการออกอากาศที่ขัดต่อเงื่อนไขการทดลองประกอบกิ จการ  ให้
ส านักงานจัดท าข้อวิเคราะห์เสนอต่อคณะกรรมการ เพ่ือพิจารณาต่ออายุการทดลองประกอบกิจการ 
ตลอดจนระยะเวลาการทดลองประกอบกิจการ ภายใน สี่สิบห้า วันนับแต่วันที่แบบรับรอง เอกสาร
หลักฐานประกอบการพิจารณา และการช าระค่าด าเนินการถูกต้องครบถ้วน โดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่
แจ้ง ผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นต่ออายุการทดลองประกอบกิจการทราบ ภายใน เจ็ดวัน นับแต่วันที่
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเสร็จ 

มูลนิธิเสียงธรรมเพ่ือประชาชนฯ   เสนอให้มีการแก้ไขความในข้อ ๒.๓ 
วรรคท้าย ดังนี้ “ในกรณีที่ปรากฏว่ามีประวัติการออกอากาศที่ขัดต่อ เงื่อนไข
การทดลองประกอบกิจการ ความมั่งคงของชาติและศีลธรรมอันดี ... ” 
เนื่องจากเงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการเป็นเพียงมาตรการชั่วคราว จึง
ไม่ควรน ามาใช้เพื่อตัดสิทธิการทดลองประกอบกิจการ 

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม  เนื่องจากเงื่อนไขการทดลอง
ประกอบกิจการได้มีการก าหนดให้ผู้ ประกอบการจะต้องออกอากาศ
โดยไม่ขัดต่อความมั่งคงของชาติและศีลธรรมอันดีไว้อย่างชัดเจนแล้ว 
อีกท้ัง การก าหนดเงื่อนไขการต่ออายุไว้ตามความข้อ ๒.๓ จะท าให้
การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการเป็นไปอย่างเหมาะสม 

๑๗. ๒.๔ กรณีผู้ทดลองประกอบกิจการ ไม่ด าเนินการแก้ไขหรือเพ่ิมเติม แบบรับรองและเอกสาร
หลักฐาน ประกอบ ให้ถูกต้อง หรือไม่ช าระ ค่าด าเนินการ หรือเงินเพ่ิม (ถ้ามี ) ให้ครบถ้วน ภายใน

ไม่มี เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม 
 



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ  
(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... 

 

๑๓ 

ล าดับ 
ร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... 

ความคิดเห็นสาธารณะ 
แนวทางการปรับปรุงร่างประกาศ  

ตามผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 
ระยะเวลาที่ก าหนดให้ พนักงานเจ้าหน้าที่ คืนแบบรับรอง และเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา
ต่ออายุการทดลองประกอบกิจการให้แก่ผู้ทดลองประกอบกิจการ และถือว่าไม่ได้มีการยื่นแบบรับรอง
และเอกสารหลักฐานดังกล่าวมาก่อน 

๑๘. ๒.๕ การแจ้งให้ผู้ทดลองประกอบกิจการด าเนินการ ใดๆ ตาม  ๒.๒ และ ๒.๓ นอกจากจะ
กระท าเป็นหนังสือ อาจกระท าโดยวิธีอ่ืน  เช่น การแจ้ง ด้วยวิธีการทางโทรสาร หรือ ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ หรือการส่งข้อความผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่  หรือวิธีการอ่ืนใดที่ส านักงาน
ก าหนด  หากผู้ทดลองประกอบกิจการได้แจ้ง ต่อส านักงาน ว่าประสงค์จะรับทราบผล ด้วยวิธีการ
ดังกล่าว  

--------------------------- 

นายชาลี นพวงศ์ ณ อยุธยา  นายกสมาคมผู้ประการสถานีวิทยุเอฟเอ็ม
ภาคใต้ เสนอแนะให้ส านักงาน กสทช. แจ้งข้อมูลข่าวสารและผลการพิจารณา
ค าขอต่างๆ ให้ผู้ทดลองประกอบกิจการทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมและเป็น
ธรรม  

 

การแจ้งข้อมูลข่าวสารและผลการพิจารณาแก่ผู้ทดลองประกอบ
กิจการในปัจจุบันเป็นไปอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ผ่านช่องทาง
ต่างๆ ที่หลากหลาย เช่น การส่งจดหมายทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 
การส่งข้อความสั้นผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ การแจ้งโดยการ
ประกาศในหนังสือพิมพ์ และการ ประชาสัมพันธ์ผ่านประชาสัมพันธ์
จังหวัดทุกจังหวัด การแสดงแถบอักษรวิ่งบนหน้าจอโทรทัศน์             
เป็นต้น  

อย่างไรก็ดี ส าหรับการส่งจดหมายทางไปรษณีย์ลงทะเบียนและ
การส่งข้อความสั้นผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้น มักประสบ
ปัญหาส่งไม่ได้ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแ ปลงที่อยู่และหมายเลข
โทรศัพท์ส าหรับการติดต่อ และผู้ทดลองประกอบกิจการไม่ได้แจ้งให้
ส านักงาน กสทช. ทราบ 

 

๑๙. ภาคผนวก ข 
อัตราค่าด าเนินการพิจารณาการทดลองประกอบกิจการ 

๑. ตารางก าหนดอัตราค่าด าเนินการ 
 

ประเภทกิจการที่ย่ืนค าขอ ค่าด าเนินการ 
๑. ค่าด าเนินการ   

๑.๑ กิจการบริการชุมชน ๕๐๐ บาท 
๑.๒ กิจการบริการ

สาธารณะ 
๒,๐๐๐ บาท 

๑.๓ กิจการบริการทาง
ธุรกิจ 

ตามตารางแนบท้ายภาคผนวก ข  

๒. ค่าท าส าเนาคู่ฉบับ
ใบอนุญาต 

๒๐๐ บาท 

๓. ค่าถ่ายเอกสารใบอนุญาต ๕๐ บาท  

 
 

๑. นายอนุญาชัย ตันติเสนีย์พงศ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เห็นด้วยกับความในภาคผนวก ข แนบท้ายร่างประกาศ 

๒. นายสุธีรพัฒน์ ธุระเสน สถานีวิทยุกระจายเสียงแม่โจ้  เห็นด้วยกับ
ความในภาคผนวก ข แนบท้ายร่างประกาศ 

๓. นายปิติภาคย์ (ไม่ระบุนามสกุล ) ตัวแทนสมาคมวิชาชีพวิทยุ –  
โทรทัศน์ภาคประชาชนล าพูน เห็นด้วยกับความในภาคผนวก ข แนบท้ายร่าง
ประกาศ 

๔. นายประมวล บุญศรี สถานีวิทยุกระจายเสียงหนองฮีเรดิโอ  เห็นด้วย
กับความในภาคผนวก ข แนบท้ายร่างประกาศ 

๕. นายสมโชค บุษราคัม ตัวแทนบริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน ) เห็น
ด้วยกับความในภาคผนวก ข แนบท้ายร่างประกาศ 

๖. นายอนันต์ กาญจนมาศ สถานีวิทยุกระจายเสียงเอฟเอ็มบ้านเหนือ 
อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  เห็นด้วยกับความในภาคผนวก ข แนบท้าย
ร่างประกาศ 

 
 
๑. ตามความเห็นข้อ ๑. – ๗. เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ  
(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... 

 

๑๔ 

ล าดับ 
ร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... 

ความคิดเห็นสาธารณะ 
แนวทางการปรับปรุงร่างประกาศ  

ตามผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 
๗. นางสาวอุษา อนุกูล ตัวแทนกลุ่มสารนิเทศ ส านักอ านวยการ 

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เห็นด้วยกับความในภาคผนวก ข แนบ
ท้ายร่างประกาศ 

 
 

๘. ตัวแทนสถานีวิทยุกระจายเสียงคนชายแดน  สอบถามว่า กสทช .              
มีอ านาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิจารณาค าขอหรือไม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๙. นายครรชิต ปาณะดิษ กรรมการผู้จัดการบริษัท เฮงเทวดา จ ากัด  เห็น
ว่าการเรียกเก็บ ค่าด าเนินการในอัตราก้าวหน้า จะท าให้ผู้ประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการทางธุรกิจ จ านวนมากได้รับผลกระทบ จึง
เสนอให้มีการเรียกเก็บค่าด าเนินการในอัตราดังกล่าวจากผู้ประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการทางธุรกิจที่มีสถานีวิทยุกระจายเสียงตั้งแต่ 
๑๕ สถานีข้ึนไปเท่านั้น 

 
 

 
 

 
๑๐. นายเสน่ห์ มีพร้อม ตัวแทนสมาคมผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง

และโทรทัศน์อุตรดิตถ์  ไม่เห็นด้วยกับการเรียกเก็บค่าด าเนินการตาม

 
 
 

 
 

๒. ตามความเห็นข้อ ๘. แม้ศาลปกครองกลางจะมีค าพิพากษา
คดีปกครองหมายเลขด าที่ ๓๑๔๐/๒๕๕๕ หมายเลขแดงที่ ๑๗๕๒/
๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ว่า กสทช . ไม่มีอ านาจเรียก
เก็บค่าธรรมเนียมพิจารณาค าขอ โดยให้เพิกถอนข้อ ๘ วรรคห้าของ
ประกาศ กสทช . เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง พ .ศ. ๒๕๕๕ แต่เนื่องจากมีการอุทธรณ์
คัดค้านค าพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น จึงต้อง รอการบังคับ ตามค า
พิพากษาไว้จนกว่าคดีจะถึงท่ีสุดตามมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ. ๒๕๔๒  
ประกอบกับการเพิกถอนกฎจะมีผลเมื่อได้ประกาศค าพิพากษา ถึง
ที่สุดในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติ จัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนั้น การ
เพิกถอนข้อ ๘ วรรคห้าของประกาศ กสทช . เรื่อง หลักเกณฑ์การ
อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงยัง
ไม่มีผลกฎหมายและส านักงาน กสทช . ยังคงต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ดังกล่าว  
 

๓. ตามความเห็นข้อ ๙. เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เนื่องจาก
การเรียกเก็บค่าด าเนินก ารในอัตราก้าวหน้า มีแนวความคิดมาจาก
หลักการกระจายการใช้คลื่นความถี่ให้เกิดความเท่าเทียมและเป็น
ธรรม  ดังนั้น ผู้ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงที่มีสถานีวิทยุกระจายเสียงมากกว่า ๑ สถานี จึง
ต้องอยู่ภายใต้หลักการดังกล่าวด้วยเช่นเดียวกัน กล่าวคือ จะ ต้อง
ช าระค่าด าเนินการในจ านวนที่แตกต่างจากผู้ได้รับอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มีสถานีวิทยุกระจายเสียงเพียง ๑ 
สถานี ทั้งนี้ เพื่อให้การกระจายประโยชน์จากการใช้คลื่นความถี่
เป็นไปอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมในภาพรวม 
 

๔ . ตามความเห็นข้อ ๑๐ . เห็นควรยืนยั นตามร่างเดิม 
เนื่องจากผู้ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงใน



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ  
(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... 

 

๑๕ 

ล าดับ 
ร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... 

ความคิดเห็นสาธารณะ 
แนวทางการปรับปรุงร่างประกาศ  

ตามผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 
ภาคผนวก ข เนื่องจากการที่ผู้ประกอบกิจการรายหนึ่งสามารถประกอบ
กิจการสถานีวิทยุกระจายเสียงได้หลายสถานีนั้น จะมีผลใ ห้เกิดการได้เปรียบ
ในทางธุรกิจ จึงขอเสนอให้ กสทช . ก าหนดให้ผู้ประกอบกิจการรายหนึ่ง
ประกอบกิจการสถานีวิทยุกระจายเสียงได้เพียงสถานีเดียว  โดยเสียค่า
ด าเนินการในอัตราเดียวเท่านั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
๑๑. นางสาวจินตนา ดวงปัญญา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จินตนา โปรโมชั่น  

สถานีวิทยุกระจายเสียงลูกทุ่งกุมภวา เสนอแนะให้ปรับลดอัตราค่าด าเนินการ
พิจารณาการทดลองประกอบกิจการ ส าหรับกิจการบริการทางธุรกิจของผู้
ได้รับอ นุญาตที่มีสถานีวิทยุกระจายเสียงหนึ่งสถานี ลง โดยให้เหลือเพียง 
๕,๐๐๐ บาทต่อปี 

ปัจจุบัน เป็นผู้ได้รับสิทธิในการเข้าสู่ระบบการทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียงมาอย่างถูกต้องตามกระบวนการที่กฎหมาย
ก าหนด กล่าวคือ เป็นผู้แจ้งความประสงค์ตามตามข้อ ๑๘ ของ
ประกาศ กทช . เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตประกอบกิจการ
บริการชุมชนชั่วคราว (วิทยุกระจายเสียงชุมชน ) หรือเป็นผู้ยื่นค า
ขอรับใบอนุญาตหรือได้รับอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชน
ชั่วคราวตามประกาศฉบับดังกล่าวฯ ซึ่งข้อ ๗ ของประกาศ กสทช . 
เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ .ศ. ๒๕๕๕ ได้ก าหนดให้บุคคลข้างต้นสามารถ
เข้าสู่ระบบการทดลองประกอบกิจการได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
โดยมิได้มีข้อจ ากัดเรื่องจ านวนสถานีที่จะสามารถน าเข้าสู่ระบบการ
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงก ากับไว้ ดังนั้นการลิดรอน
สิทธิของบุคคลดังกล่าว โดยก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ิมเติมในภายหลังว่า
สามารถประกอบกิจการสถานีวิทยุกระจายเสียงได้เพียงสถานีเดียว
นั้น นอกจากจะขัดต่อประกาศ กสทช . เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ .ศ. ๒๕๕๕ แล้ว ยังมีผล
ท าให้บุคคลตามข้อ ๗ ของประกาศ กสทช . เรื่อง หลักเกณฑ์การ
อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ .ศ. ๒๕๕๕ 
ได้รับความเดือดร้อนเสียหายเกินสมควรด้วย เนื่องจากหลายสถานี
ได้ลงทุนและเสียค่าใช้จ่ายจ านวนมากในการตั้งสถานี
วิทยุกระจายเสียงให้ถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงได้ด าเนินการขอรับ
ใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องครบถ้วนแล้ว อย่างไรก็ดี หาก
มีการจัดสรรคลื่นความถี่ตามกระบวนการที่กฎหมายก าหนด 
ส านักงาน กสทช .  จะน าประเด็นเรื่องการถือครองสถานี
วิทยุกระจายเสียงดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาต 
เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมและเป็นธรรมต่อไป 

 
 

๕ . ตามความเห็นข้อ ๑๑ . เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม 
เนื่องจากค่าด าเนินการของผู้ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงซึ่งมีสถานีวิทยุกระจายเสียงเพียงหนึ่งสถานี  เป็น
อัตราที่มีความเหมาะสม สอดคล้องกับค่าภาระแห่งงานของ
ส านักงาน กสทช. อีกท้ังได้มีการใช้บังคับมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว 

  



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ  
(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... 

 

๑๖ 

ล าดับ 
ร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... 

ความคิดเห็นสาธารณะ 
แนวทางการปรับปรุงร่างประกาศ  

ตามผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 
๒๐. ๒. หลักการค านวณค่าด าเนินการพิจารณาการทดลองประกอบกิจการ ส าหรับผู้ทดลอง

ประกอบกิจการบริการทางธุรกิจ 
                     
 

 

 
โดยที่  = อัตราค่าด าเนินการของนิติบุคคล ๑ ราย ซึ่งได้รับใบอนุญาตจ านวน   ใบ 

   = อัตราค่าด าเนินการเร่ิมต้นของช่วงจ านวนใบอนุญาตแต่ละช่วง หรืออัตราค่าด าเนินการ

ของนิติบุคคล ๑ ราย ซึ่งได้รับใบอนุญาตจ านวน   ใบ เมื่อ  = ๔๐, ๕๐, ๖๐, … 

 = อัตราค่าด าเนินการตั้งต้นของบริการแต่ละประเภท (ชุมชน, สาธารณะ, ธุรกิจ) 

    =  

   = จ านวนใบอนุญาตของนิติบุคคล ๑ ราย  
 

อนึ่ง การค านวณอัตราค่าด าเนินการตามหลักการข้างต้นได้มีการปัดเศษเพ่ือความเหมาะสม 
รายละเอียดปรากฏตามอัตราค่าด าเนินการต่ออายุการทดลองประกอบกิจการ ส าหรับผู้ทดลอง
ประกอบกิจการ ประเภทบริการทางธุรกิจ ต่อไปนี้ 

 

 
 

๑. นายสุรินทร์ มิ่งแก้ว  เห็นว่าการก าหนดค่าด าเนินการในอัตรา
ก้าวหน้าตามภาคผนวก ข อาจท าให้ผู้ทดลองประกอบกิจการบางราย
เปลี่ยนแปลงลักษณะหรือรูปแบบการด าเนินการ โดยจดทะเบียนจัดตั้งนิติ
บุคคลขึ้นใหม่หลายนิ ติบุคคล ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกันทั้งหมด และ
ด าเนินกิจการสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ถือครองอยู่มากกว่า ๑ สถานี        
ซึ่งกรณีดังกล่าวอาจเข้าข่ายเป็นการหลีกเลี่ยงข้อกฎหมายได้ 

๒. นายธวัชชัย แสงโพธิ์ ตัวแทนจากสถานีวิทยุกระจายเสียงชิคมีเดีย 
สอบถามเกี่ยวกับการช าระค่าด าเนินการพิจารณาการทดลองประกอบกิจการ 
ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ ในภาคผนวก ข ว่า  นิติบุคคลที่ถือครอง
สถานีวิทยุกระจายเสียงหลายสถานี จะสามารถแยกนิติบุคคลภายหลังได้
หรือไม ่

 

 
 

ตามความเห็นข้อ ๑. – ๒. การยื่นค าขอรับใบอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการของแต่ละนิติบุคคลเป็นการยื่นค าขอตามท่ี
ประกาศ กสทช . เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทด ลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง  พ.ศ. ๒๕๕๕ ก าหนดไว้ ซึ่ง กสทช . ได้
ด าเนินการพิจารณาอนุญาตทดลองประกอบกิจการให้แต่ละนิติ
บุคคลดังกล่าวแล้ว การแย กนิติบุคคลภายหลังการได้รับอนุญาตจึง
เป็นการโอนสิทธิการทดลองประกอบกิจการที่มิอาจกระท าได้ตาม
กฎหมาย  

อย่างไรก็ เพื่อให้การกระจายประโยชน์จากการใช้คลื่น
ความถี่เกิดความเท่าเทียมและเป็นธรรมอย่างแท้จริง จึงควร
ก าหนดให้มีการเรียกเก็บค่าด าเนินการตามตารางแนบท้าย
ภาคผนวก  ข จากผู้ทดลองประกอบกิจการ ประเภทบริการทาง
ธุรกิจ ที่มีผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนรายใหญ่ เป็นรายเดียวกันกับนิติบุคคล
ผู้ได้รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ ประเภทกิจการบริการ
ธุรกิจอ่ืนด้วย โดยเพิ่มเติมความหมายของค าว่า “นิติบุคคล ๑ ราย” 
ในข้อ ๒. ดังนี้ 

“นิติบุคคล ๑ ราย หมายถึง 
๑. นิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ 

ประเภทกิจการบริการธุรกิจ และ/หรือ 
๒. นิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ 

ประเภทกิจการบริการธุรกิจ ที่มีผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนรายใหญเป็น
รายเดียว กันกับนิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจกา ร 
ประเภทกิจการบริการธุรกิจ อ่ืน” 

 
 
 
 
 



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ  
(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... 

 

๑๗ 

ล าดับ 
ร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... 

ความคิดเห็นสาธารณะ 
แนวทางการปรับปรุงร่างประกาศ  

ตามผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ  
(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... 

 

๑๘ 

ล าดับ 
ร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... 

ความคิดเห็นสาธารณะ 
แนวทางการปรับปรุงร่างประกาศ  

ตามผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 
๒๑. ตารางอัตราค่าด าเนินการพิจารณาการทดลองประกอบกิจการ 

ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ

ค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม
(หน่วย : บาท) (หน่วย : บาท)

๑ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๓๖ ๔,๔๐๐,๐๐๐.๐๐
๒ ๒๒,๐๐๐.๐๐ ๓๗ ๔,๘๐๐,๐๐๐.๐๐
๓ ๓๕,๐๐๐.๐๐ ๓๘ ๕,๓๐๐,๐๐๐.๐๐
๔ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๓๙ ๕,๘๐๐,๐๐๐.๐๐
๕ ๗๐,๐๐๐.๐๐ ๔๐ ๖,๔๐๐,๐๐๐.๐๐
๖ ๙๐,๐๐๐.๐๐ ๔๑ ๖,๖๐๐,๐๐๐.๐๐
๗ ๑๑๐,๐๐๐.๐๐ ๔๒ ๖,๘๐๐,๐๐๐.๐๐
๘ ๑๔๐,๐๐๐.๐๐ ๔๓ ๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๙ ๑๗๐,๐๐๐.๐๐ ๔๔ ๗,๒๐๐,๐๐๐.๐๐

๑๐ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔๕ ๗,๔๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๑ ๒๔๐,๐๐๐.๐๐ ๔๖ ๗,๖๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๒ ๒๘๐,๐๐๐.๐๐ ๔๗ ๗,๘๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๓ ๓๒๐,๐๐๐.๐๐ ๔๘ ๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๔ ๓๗๐,๐๐๐.๐๐ ๔๙ ๘,๒๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๕ ๔๓๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐ ๘,๔๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๖ ๔๙๐,๐๐๐.๐๐ ๕๑ ๘,๗๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๗ ๕๖๐,๐๐๐.๐๐ ๕๒ ๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๘ ๖๓๐,๐๐๐.๐๐ ๕๓ ๙,๓๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๙ ๗๑๐,๐๐๐.๐๐ ๕๔ ๙,๖๐๐,๐๐๐.๐๐
๒๐ ๘๐๐,๐๐๐.๐๐ ๕๕ ๙,๙๐๐,๐๐๐.๐๐
๒๑ ๙๐๐,๐๐๐.๐๐ ๕๖ ๑๐,๒๐๐,๐๐๐.๐๐
๒๒ ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๕๗ ๑๐,๕๐๐,๐๐๐.๐๐
๒๓ ๑,๑๕๐,๐๐๐.๐๐ ๕๘ ๑๐,๘๐๐,๐๐๐.๐๐
๒๔ ๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๕๙ ๑๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๒๕ ๑,๔๕๐,๐๐๐.๐๐ ๖๐ ๑๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐
๒๖ ๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ ๖๑ ๑๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐
๒๗ ๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ ๖๒ ๑๒,๒๒๐,๐๐๐.๐๐
๒๘ ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๖๓ ๑๒,๖๐๐,๐๐๐.๐๐
๒๙ ๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๖๔ ๑๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๓๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ ๖๕ ๑๓,๔๐๐,๐๐๐.๐๐
๓๑ ๒,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ ๖๖ ๑๓,๘๐๐,๐๐๐.๐๐
๓๒ ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๖๗ ๑๔,๒๐๐,๐๐๐.๐๐
๓๓ ๓,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๖๘ ๑๔,๖๐๐,๐๐๐.๐๐
๓๔ ๓,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ ๖๙ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๓๕ ๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๗๐ ๑๕,๔๐๐,๐๐๐.๐๐

จ านวนสถานี จ านวนสถานี

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมพิจารณาค าขอ และค่าธรรมเนียมการใช้คลืน่ความถ่ี
ส าหรับกิจการทางธุรกิจ

 

------------------------- 
 

 
 
 

ไม่มี 
 

 

 

 

 
 
 

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม ค่าด าเนินการ ค่าด าเนินการ 



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ  
(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... 

 

๑๙ 

ล าดับ 
ร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... 

ความคิดเห็นสาธารณะ 
แนวทางการปรับปรุงร่างประกาศ  

ตามผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 
๒๒. ภาคผนวก ค  

มาตรฐานเทคนิค ส าหรับผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
๑. นิยาม 

“กิจการวิทยุการบิน” หมายความว่า กิจการวิทยุน าทางทางการบินและกิจการเคลื่อนที่ทางการ
บินในเส้นทางการบินพาณิชย์ตามตารางก าหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ 

“พ้ืนที่ปลอดการรบกวนการใช้คลื่นความถี่” หมายความว่า พื้นที่ท่ีมีการติดตั้งระบบน าร่อน 
(Landing System) โดยใช้คลื่นความถี่ในกิจการวิทยุการบิน 

นายศุภฤกษ์ ใจแก้ว กล่าวถามถึง  
ค านิยามของ การแพร่แปลกปลอมของสถานี ฯ ที่ส่งผลกระทบต่อกิจการวิทยุ
น าทางทางการบิน 

 

เห็นควรแก้ไขความในภาคผนวก ค โดยเพิ่มเติมนิยามค าว่า 
“การแพร่แปลกปลอมของสถานีวิทยุกระจายเสียง ” ดังนี้ “การแพร่
แปลกปลอมของสถานีวิทยุกระจายเสียง  หมายความว่า การแพร่ที่
ความถี่วิทยุใดๆ ที่อยู่นอกเหนือแถบความถี่ท่ีจ าเป็น (Necessary 
Bandwidth) และหมายความรวมถึงการแพร่ฮาร์มอนิก (Harmonic 
Emission) การแพร่พาราซิติก (Parasitic Emission) ผลจากการมอ
ดูเลตระหว่างกัน (Intermodulation Product) และผลจากการ
แปลงความถี่ (Frequency Conversion Product) แต่ไม่รวมถึง
การแพร่นอกแถบ (Out-of Band Emission)” 

 
 
 

๒๓. ๒. ขอบข่าย 
มาตรฐานเทคนิคส าหรับผู้ทดลองประกอบกิจการนี้ครอบคลุมการใช้ความถี่วิทยุ ลักษณะทาง

เทคนิคของสถานี มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง มาตรฐานความปลอดภัยเครื่องส่ง
วิทยุกระจายเสียง เงื่อนไขการใช้คลื่นความถ่ี และข้อเสนอแนะทางเทคนิค 

ไม่มี เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม 
 

๒๔. ๓. ความถี่วิทยุ  
๓.๑ ก าหนดให้ใช้ความถ่ีวิทยุ ๘๗.๕ เมกะเฮิรตซ์ (MHz) ถึง ๑๐๗.๗๕ เมกะเฮิรตซ์ (MHz)  
๓.๒ การมอดูเลตแบบ เอฟ.เอ็ม. (Frequency Modulation: FM)  
๓.๓ ช่องห่างระหว่างคลื่นพาห์  (Channel Spacing) มีค่า ๒๕๐ กิโลเฮิรตซ์ (kHz) โดยมี

รายละเอียดช่อง ความถี่วิทยุตามภาคผนวก ง 
๓.๔ ความกว้างแถบคลื่น ไม่เกิน ๒๐๐ กิโลเฮิรตซ์ (kHz) 
๓.๕ ค่าเบี่ยงเบนทางความถ่ี (Frequency Deviation) ไม่เกิน ±๗๕ กิโลเฮิรตซ์ (kHz) 
๓.๖  ก าหนดช่องความถ่ีข้างเคียง (Adjacent channel) ในพ้ืนที่การกระจายเสียงที่ทับซ้อนต้อง

มีความถ่ีคลื่นพาห์อยู่ห่างจากกันไม่น้อยกว่า ๒๕๐ กิโลเฮิรตซ์ (kHz) หรือหนึ่งช่องห่างระหว่าง
คลื่นพาห์ตามข้อ ๓.๓ (1 Channel Spacing) 

ไม่มี เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม 
 

๒๕. ๔. ลักษณะทางเทคนิคของสถานี 
๔.๑ ก าลังคลื่นพาห์ (carrier power) ของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงตามท่ีผู้ผลิตประกาศ ต้อง

มีค่าไม่เกิน ๕๐๐ วัตต์ 
๔.๒  ความสูงของสายอากาศไม่เกิน ๖๐ เมตร โดยวัดจากจุดสูงสุดของสายอากาศถึงระดับ

พ้ืนดินที่ใช้ติดตั้งสายอากาศนั้น  
๔.๓  พ้ืนที่การกระจายเสียงมีรัศมีไม่เกิน ๒๐ กิโลเมตร 
๔.๔ ความแรงของสัญญาณ  (Field Strength) วัดที่ระยะทาง ๒๐ กิโลเมตร จากจุดที่ตั้ง

สายอากาศมีค่าไม่เกิน ๕๔ dBµV/m ตามรูปที่ ๑ โดยวิธีการค านวณค่าความแรงของสัญญาณให้

ไม่มี เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม 
 



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ  
(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... 

 

๒๐ 

ล าดับ 
ร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... 

ความคิดเห็นสาธารณะ 
แนวทางการปรับปรุงร่างประกาศ  

ตามผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 
เป็นไปตาม ITU-R Recommendation P.1546  

 

 

 

 

รูปที่ ๑ พ้ืนที่การกระจายเสียงของสถานีที่รัศมี ๒๐ กิโลเมตรและ 
มีความแรงสัญญาณไม่เกิน ๕๔ dBµV/m 

๔.๕ ค่าอัตราส่วนป้องกันการรบกวน (Protection Ratio) ส าหรับการใช้ช่องความถ่ีข้างเคียง
กัน (Adjacent Channel) จะต้องมีค่าไม่น้อยกว่า ๒ dB1   

๒๖. ๕. มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง 
๕.๑ ก าลังคลื่นพาห์ที่ก าหนด (rated carrier power) 
นิยาม  ก าลังคลื่นพาห์ที่ก าหนด หมายถึง ก าลังคลื่นพาห์ (carrier power) ของเครื่องส่ง

วิทยุกระจายเสียงตามท่ีผู้ผลิตประกาศ หรือแจ้งในเอกสารลักษณะทางเทคนิคของเครื่องส่ ง
วิทยุกระจายเสียงนั้น โดยก าลังคลื่นพาห์ หมายถึง ก าลังเฉลี่ย (average power) ที่ส่งไปสายอากาศ
เทียม (artificial antenna) ในขณะที่ไม่มีการมอดูเลต ซึ่งค่าก าลังคลื่นพาห์ที่วัดได้จากการทดสอบ
จะต้องมีค่าไม่เกิน ± ๐.๕ dB ของก าลังคลื่นพาห์ที่ก าหนด 

ขีดจ ากัด  ก าลังคลื่นพาห์ที่ก าหนด (rated carrier power) ที่อนุญาตให้ใช้งานจะต้องมีค่าไม่เกิน 
๕๐๐ วัตต์ 

วิธีการทดสอบ  วิธีการทดสอบต้องเป็นไปตาม ETSI EN 302 018-1 V1.2.1 (2006-03): 
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Transmitting 
equipment to the Frequency Modulation (FM) sound broadcastingservice;  

Part 1: Technical characteristics and test methods หรือวิธีการทดสอบอื่นท่ีเทียบเท่า 

ไม่มี เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม 
 

๒๗. ๕.๒ การแพร่แปลกปลอม (conducted spurious emission) 
นิยาม   การแพร่แปลกปลอม หมายถึง การแพร่ที่ขั้ วต่อสายอากาศที่ความถ่ีวิทยุใดๆ  ที่อยู่

นอกเหนือแถบความถี่ท่ีจ าเป็น (necessary bandwidth) และหมายความรวมถึงการแพร่ ฮาร์มอนิก 
(harmonic emission) การแพร่พาราซิติก  (parasitic emission) ผลจากการมอดูเลตระหว่างกัน 

ไม่มี เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม 
 

                                                           
#)1 ก าหนดตาม ITU-R Recommendation BS.412-9 : Planning standards for terrestrial FM sound broadcasting at VHF 

๒๐ 

ก.ม. 

๕๔ dBµV/m  



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ  
(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... 

 

๒๑ 

ล าดับ 
ร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... 

ความคิดเห็นสาธารณะ 
แนวทางการปรับปรุงร่างประกาศ  

ตามผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 
 (intermodulation product) และผลจากการแปลงความถ่ี (frequency conversion 
product) แต่ไม่รวมถึงการแพร่นอกแถบ (out-of-band emission) 

ขีดจ ากัด  ก าลังของการแพร่แปลกปลอ มส าหรับกิจการวิทยุกระจายเสียงในระบบ  FM ต้องต่ า
กว่าค่าก าลังคลื่นพาห์ (mean power) ในขณะที่ไม่มีการมอดูเลต อย่างน้อยท่ีสุดตามสูตรค านวณท่ี
ก าหนด ดังนี้  

46 + 10log P หรือ 70 dBc, โดยให้เลือกใช้ค่าท่ีต่ ากว่า 
โดยที่ P หมายถึง ก าลังคลื่นพาห์ที่ก าหนด 

วิธีการทดสอบ วิธีการทดสอบต้องเป็นไปตาม ITU-R SM.329-12 (09/2012): Unwanted 
emissions in the spurious domain หรือวิธีการทดสอบอื่นท่ีเทียบเท่า 

๒๘. ๕.๓ การแพร่นอกแถบ (out-of-band emission) 
นิยาม การแพร่นอกแถบ หมายถึง การแพร่ที่ขั้วต่อสายอากาศท่ีความถี่วิทยุใด ๆ  ที่อยู่นอกเหนือ

 แถบความถี่ท่ีจ าเป็น  (necessary bandwidth) ในขณะที่มีการมอดูเลตความถ่ีเสียงตามท่ี
ก าหนด โดยไม่รวมถึงการแพร่แปลกปลอม (spurious emission) 

ขีดจ ากัด การแพร่นอกแถบต้องอยู่ภายในขอบเขตที่ก าหนดไว้ตามตารางท่ี ๑ และรูปที่ ๒ 
วิธีการทดสอบ  วิธีการทดสอบต้องเป็นไปตาม ETSI EN 302 018-1 V1.2.1 (2006-03): 

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Transmitting 
 equipment to the Frequency Modulation (FM) sound broadcasting service;  

Part 1: Technical characteristics and test methods หรือวิธีการทดสอบอื่นท่ีเทียบเท่า 
ตารางที่ ๑ ขอบเขตการแพร่นอกแถบของสถานี 

Frequency relative to the 
centre of the channel (kHz) 

     Relative level (dBc) 

-500 -85 
-300 -85 
-200 -80 
-100 0 
100 0 
200 -80 
300 -85 
500 -85 

ไม่มี เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม 
 



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ  
(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... 

 

๒๒ 

ล าดับ 
ร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... 

ความคิดเห็นสาธารณะ 
แนวทางการปรับปรุงร่างประกาศ  

ตามผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 

 
รูปที่ ๒ ขอบเขตการแพร่นอกแถบของสถานี 

๒๙. ๕.๔ ค่าผิดพลาดทางความถี่ (frequency error) 
นิยาม  ค่าผิดพลาดทางความถี่ หมายถึง ค่าแตกต่างระหว่างความถี่คลื่นพาห์ในขณะที่ไม่มีการ

มอดูเลต กับความถ่ีที่ระบุ (nominal frequency) ของภาคเครื่องส่ง 
ขีดจ ากัด  ค่าผิดพลาดทางความถี่จะต้องไม่เกิน ± ๒ kHz ของความถ่ีคลื่นพาห์ในขณะที่ไม่มีการ

มอดูเลต 
วิธีการทดสอบ วิธีการทดสอบต้องเป็นไปตาม ETS 300 384: Radio broadcasting system; 

Very  High Frequency (VHF), Frequency modulated, sound broadcasting transmitter 
หรือ วิธีการทดสอบอื่นท่ีเทียบเท่า 

ไม่มี เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม 
 

๓๐. ๕.๕ การเบี่ยงเบนทางความถี่ (frequency deviation) 
นิยาม ค่าเบี่ยงเบนทางความถ่ี หมายถึง ค่าแตกต่างที่มากท่ีสุดระหว่างความถ่ีขณะใดขณะหนึ่ง 

 (instantaneous frequency) เมื่อมีการมอดูเลตกับความถี่คลื่นพาห์ในขณะที่ไม่มีการมอดู
เลต  

ขีดจ ากัด  ค่าเบี่ยงเบนทางความถ่ีจะต้องไม่เกิน ± ๗๕ kHz  
วิธีการทดสอบ  วิธีการทดสอบต้องเป็นไปตาม ETSI EN 302 018-1 V1.2.1 (2006-03) : 

 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); 
Transmitting  equipment to the Frequency Modulation (FM) sound broadcasting 
service;  

Part 1: Technical characteristics and test methods หรือวิธกีารทดสอบอื่นท่ีเทียบเท่า 

ไม่มี เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม 
 



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ  
(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... 

 

๒๓ 

ล าดับ 
ร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... 

ความคิดเห็นสาธารณะ 
แนวทางการปรับปรุงร่างประกาศ  

ตามผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 
๓๑. ๖. มาตรฐานความปลอดภัยเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง 

๖.๑ ความปลอดภัยทางไฟฟ้า (Electrical Safety Requirements) 
ข้อก าหนดด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้าของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงให้เป็นไปตาม  ที่

ก าหนดไว้ในมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
๖.๑.๑ IEC 60950-1: 

 

Information 
Technology 
equipment – Safety 
–    Part 1: General 
Requirements 

๖.๑.๒ มอก. ๑๕๖๑ – 
๒๕๔๘:   

บริภัณฑ์เทคโนโลยี
สารสนเทศเฉพาะด้าน
ความปลอดภัย: 
ข้อก าหนดทั่วไป  

ทั้งนี้การใช้งานเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงส าหรับการทดลองประกอบกิจการได้รับการ
ยกเว้นการปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้า (Electrical Safety Requirements) 
โดยอนุโลม 

๖.๒ ความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงต่อสุขภาพของมนุษย์ (Radiation 
Exposure Requirements)  

การตั้งสถานีส าหรับการทดลองประกอบกิจการและการใช้งานเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง
จะต้องสอดคล้องกับข้อก าหนดของมาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่อง
วิทยุคมนาคมโดยอนุโลม  ทั้งนี้ ผู้ทดลองประกอบกิจการต้องรับรองตนเองเก่ียวกับความปลอดภัยต่อ
สุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม โดยรายงานผลตาม “แบบรายงานระดับการแผ่คลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้าของสถานีส าหรับการทดลองประกอบกิจการ” ตามภาคผนวก จ            

ไม่มี เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม 
 

๓๒. ๗. เงื่อนไขการใช้คลื่นความถี่ 
๗.๑ ผู้ทดลองประกอบกิจการมีหน้าที่ต้องป้องกันการรบกวนการใช้คลื่นความถี่ในกิจการวิทยุ

การบิน ดังนี้ 
๗.๑.๑  สถานีที่มีท่ีตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับท่าอากาศยานหรือสถานีควบคุมจราจรทาง

อากาศตามภาคผนวก ฉ ต้องมีก าลังของการแพร่แปลกปลอมของสถานีตามที่ก าหนด โดยในกรณีท่ีมี
ก าลังของการแพร่แปลกปลอมไม่เป็นไปตามที่ก าหนด ให้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด แล้วแต่กรณี ดังนี้ 

๑. นายอนุญาชัย ตันติเสนีย์พงศ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  เห็นด้วยกับมาตรการตามภาคผนวก ค แนบท้ายร่าง
ประกาศ 

๒. นายสุธีรพัฒน์ ธุระเสน สถานีวิทยุกระจายเสียงแม่โจ้  เห็นด้วยกับ
มาตรการตามภาคผนวก ค แนบท้ายร่างประกาศ 

๓. นายประมวล บุญศรี สถานีวิทยุกระจายเสียงหนองฮีเรดิโอ  เห็นด้วย
กับมาตรการตามภาคผนวก ค แนบท้ายร่างประกาศ 

๑. ตามความเห็นข้อ ๑. – ๗. เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ  
(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... 

 

๒๔ 

ล าดับ 
ร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... 

ความคิดเห็นสาธารณะ 
แนวทางการปรับปรุงร่างประกาศ  

ตามผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 
กรณีที่ 
๑ 

 

ที่ตั้งสถาน ี

บริเวณพื้นที่ปลอดการรบกวนการใช้คลื่นความถี่ของท่าอากาศยาน 

ก าลังของการแพร่แปลกปลอมของสถาน ี ระยะเวลาในการปรับปรุงแก้ไข 
(กรณีก าลังของการแพร่
แปลกปลอมของสถานี ไม่เป็นไป
ตามที่ก าหนด) 

ต่ ากว่าก าลังคลื่นพาห์ของสถานีอย่างน้อย ๘๐ 
dBc 

ภายใน ๑๘๐ วัน  
นับแต่วันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ 

กรณีที ่
๒ 

 

ที่ตั้งสถาน ี

อยู่ภายในรัศมีตั้งแต่ ๐ - ๕๐ กิโลเมตร จากจุดพิกัดระบบควบคุมจราจรทางอากาศ
ของท่าอากาศยานหรือจุดพิกัดสถานีควบคุมจราจรทางอากาศ ตามการแบ่งกลุ่มท่า
อากาศยานและสถานีควบคุม จราจรทางอากาศในภาคผนวก ฉ (ซึ่งมิใช่กรณีที่ ๑) 

กลุ่มท่าอากาศยานหรือ
สถานีควบคุมจราจร
ทางอากาศ 

ก าลังของการแพร่แปลกปลอม
ของสถานี 

ระยะเวลาในการ
ปรับปรุงแก้ไข 
(กรณีก าลังของ
การแพร่
แปลกปลอมของ
สถานีไม่เป็นไป
ตามที่ก าหนด) 

กลุ่มที่ ๑ 

ต่ ากว่าก าลังคลื่นพาห์ของสถานี
อย่างน้อย ๗๕ dBc 

ภายใน ๑๘๐ วัน 
นับแต่วันที่
ประกาศมีผลใช้
บังคับ 

กลุ่มที่ ๒ 

ต่ ากว่าก าลังคลื่นพาห์ของสถานี
อย่างน้อย ๗๕ dBc 

ภายใน ๒๗๐ วัน 
นับแต่วันที่
ประกาศมีผลใช้
บังคับ 

กลุ่มที่ ๓ 

ต่ ากว่าก าลังคลื่นพาห์ของสถานี
อย่างน้อย ๗๕ dBc 

ภายใน ๓๖๐ วัน 
นับแต่วันที่
ประกาศมีผลใช้
บังคับ 

 

๔. นายสมโชค บุษราคัม ตัวแทนบริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) เห็นด้วย
กับมาตรการตามภาคผนวก ค แนบท้ายร่างประกาศ 

๕. นายอนันต์ กาญจนมาศ สถานีวิทยุกระจายเสียงเอฟเอ็มบ้านเหนือ 
อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  เห็นด้วยกับมาตรการตามภาคผนวก ค แนบ
ท้ายร่างประกาศ 

๖ . นางสาวอุษา อนุกูล ตัวแทนกลุ่มสารนิเทศ ส านักอ านวยการ 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เห็นด้วยกับมาตรการตามภาคผนวก ค 
แนบท้ายร่างประกาศ 

๗. นายปิติภาคย์ (ไม่ระบุนามสกุล ) ตัวแทนสมาคมวิชาชีพวิทยุ  – 
โทรทัศน์ภาคประชาชนล าพูน เห็นด้วยกับมาตรการป้องกันการรบกวนการใช้
คลื่นความถี่ในกิจการวิทยุทางการบินตามท่ีก าหนดในข้อ ๗ ของร่างประกาศ 

 
 
 
 
 
 
 

 
๘. นายอนันต์ กาญจนมาศ สอบถามว่าใครเป็นผู้รับรองรายงานผลการ

วัดการแพร่แปลกปลอมฯ  
 
 

 
 
 
 

๙. นายศุภฤกษ์ ใจแก้ว สอบถามเพ่ิมเติมว่ากรณีที่สถานีตั้งอยู่ภายในรัศมี
ตั้งแต่ ๐ - ๕๐ กิโลเมตร จากจุดพิกัดระบบควบคุมจราจรทางอากาศของท่า
อากาศยานหรือจุดพิกัดสถานีควบคุมจราจรทางอากาศ  และตั้งอยู่ห่างจาก
สถานีอื่นไม่เกินหนึ่งกิโลเมตรนั้น ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในข้อใด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๒. ตามความเห็นข้อ ๘. การวัดการแพร่แปลกปลอมของสถานี
และการรับรองรายงาน ผลการ วัดการแพร่ แปลกปลอมฯ จะต้อง
กระท าโดย ผู้ทดสอบที่ข้ึนทะเบียน และได้รับการแต่งตั้งจาก กสท . 
ตามหลักเกณฑ์ในร่าง ประกาศ  กสทช . เรื่อง หลักเกณฑ์การ วัดการ
แพร่แปลกปลอมของสถานีทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
พ.ศ. ... 

 
๓. ตามความเห็นข้อ ๙. สถานีที่มีท่ีตั้งอยู่ห่างระหว่างกันไม่

เกนิหนึ่งกิโลเมตร หรือสถานีที่มีท่ีตั้งห่างจากสถานีวิทยุกระจายเสียง
ระบบเอฟเอ็ม ตามภาคผนวก ช  ไม่เกินหนึ่งกิโลเมตร และไม่ใช่
สถานีตามข้อ ๗.๑.๑ ต้องมีก าลังของการแพร่แปลกปลอมของสถานี



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ  
(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... 

 

๒๕ 

ล าดับ 
ร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... 

ความคิดเห็นสาธารณะ 
แนวทางการปรับปรุงร่างประกาศ  

ตามผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 
 

 

 

 

 

 

๑๐ . คุณธวัชชัย แสงโพธิ์ (กลุ่มสมาคมวิชาชีพวิทยุเชียงใหม่ )            
การแบ่งกลุ่มการบินอยากให้ กสทช . ออกกฎเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบ
กิจการ เนื่องจากการก าหนดก า ลังของการแพร่แปลกปลอมของสถานีฯ จาก 
๗๐ dBc  เป็น ๘๐ dBc นั้น ต้องใช้ค่าใช้จ่ายเพ่ิมมากข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

๑๑. นายอนุสรณ์ อ่ าแก้ว มีเสนอแนะ ดังนี้ 
๑๑.๑ ในรัศมี ๕๐ กม. จากสนามบินตามที่ก าหนด สถานีวิทยุฯ คง

จะโดนกันเป็นจ านวนมาก ดังนั้นจึงอยากให้ท าเป็นตัวอย่างกับสถานีวิทยุฯใน
จังหวัดเชียงใหม่ที่ให้ใส่ Cavity Filter เพ่ือลดการรบกวน 

๑๑.๒ ให้เกณฑ์ก าหนดก าลังของการแพร่แปล กปลอมของสถานีฯ 
จาก 80 dBc ลงเหลือ 73 dBc  หรือ 75 dBc เพราะจะท าให้ลดค่าใช้จ่ายลง
ได้ด้วย 

ตามท่ีก าหนด โดยในกรณีท่ีมีก าลังของการแพร่แปลกปลอมไม่
เป็นไปตามท่ีก าหนด ให้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด แล้วแต่กรณี 

 
๔. ตามความเห็น ๑๐. เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เนื่องด้วย

เหตุผล ดังนี้ 
๔.๑ เกณฑ์ “การแพร่แปลกปลอม ” ที่ก าหนดไว้ที่ ๗๐ 

dBc เดิม เป็นการก าหนดมาตรฐานทางเทคนิคของ “เครื่องส่ง
วิทยุกระจายเสียง ” แต่ในกรณีนี้ เป็นการก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ิมเติม
ส าหรับ “การแพร่แปลกปลอมของสถานีวิทยุกระจายเสียง ” เพ่ือ
ป้องกันการรบกวนกิจการวิทยุการบิน ซึ่งได้มีการศึกษาจาก
มาตรฐานสากล อาทิ ข้อเสนอแนะของสหภาพโทรคมนาคมระหว่าง
ประเทศ (ITU) และ คู่มือ/ข้อก าหนด ขององค์การการบินพลเรือน
ระหว่างประเทศ (ICAO) 

๔.๒ การตั้งสถานีวิทยุคมนาคมและใช้คลื่นความถี่ เจ้าของ
สถานีมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้คลื่นความถ่ีและเงื่อนไข
แนบท้ายใบอนุญาต โดยต้องดูแลรับผิดชอบมิให้เกิดการรบกวนคลื่น
ความถี่ต่อสถานีวิทยุคมนาคมหรือกิจการวิทยุคมนาคมท่ีได้รับ
อนุญาตอื่น  
 

๕. ตามความเห็นข้อ ๑๑. เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เนื่องด้วย
เหตุผล ดังต่อไปนี้ 

๕.๑ ปัจจุบันมีสถานีที่สามารถด าเนินการได้ตามเกณฑ์ 
“การแพร่แปลกปลอมของสถานีวิทยุกระจายเสียง” ตามท่ีก าหนดได้
แล้ว จ านวนหลายสถานี ในหลายจังหวัด ซึ่งสามารถน ามาปรับใช้
เป็นตัวอย่างได้ 

๕ .๒ การก าหนดหลักเกณฑ์ส าหรับ “การแพร่
แปลกปลอมของสถานีวิทยุกระจายเสียง ” เพ่ือป้องกันการรบกวน
กิจการวิทยุการบิน ได้มีการศึกษาจากมาตรฐานสากล อาทิ 
ข้อเสนอแนะของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ  (ITU) และ 
คู่มือ /ข้อก าหนด ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ  



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ  
(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... 

 

๒๖ 

ล าดับ 
ร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... 

ความคิดเห็นสาธารณะ 
แนวทางการปรับปรุงร่างประกาศ  

ตามผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 
(ICAO) แล้ว 

 
๓๓. ๗.๑.๒  สถานีที่มีท่ีตั้งอยู่ห่างระหว่างกันไม่เกินหนึ่งกิโลเมตร หรือสถานีที่มีที่ตั้งห่างจาก

สถานีวิทยุกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม. ตามภาคผนวก ช ไม่เกินหนึ่งกิโลเมตร และไม่ใช่สถานีตาม
ข้อ ๗.๑.๑ ต้องมีก าลังของการแพร่แปลกปลอมของสถานีตามที่ก าหนด โดยในกรณีท่ีมีก าลังของ
การแพร่แปลกปลอมไม่เป็นไปตามที่ก าหนดให้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด แล้วแต่กรณี ดังนี้ 

ที่ตั้งของสถาน ี

กรณีที่ ๑ สถานีที่มีที่ตั้งอยู่ภายในจังหวัดที่ตั้งของท่าอากาศยาน 
หรือสถานีควบคุมจราจรทางอากาศ ตามภาคผนวก ฉ (กลุ่มที่ ๑ – ๓) 

กลุ่มท่าอากาศยานหรือ
สถานีควบคุมจราจร                  

ทางอากาศ 

ก าลังของการแพร ่
แปลกปลอมของสถาน ี

ระยะเวลาในการ
ปรับปรุงแก้ไข 
(กรณีก าลังของ

การแพร่
แปลกปลอมของ
สถานีไม่เป็นไป
ตามที่ก าหนด) 

กลุ่มที่ ๑ 
ต่ ากว่าก าลังคลื่นพาห์ของ
สถานีอย่างน้อย ๗๐ dBc 

ภายใน ๑๘๐ วัน 
นับแต่วันที ่

ประกาศนี้มีผลใช้
บังคับ 

กลุ่มที่ ๒ 
ต่ ากว่าก าลังคลื่นพาห์ของ
สถานีอย่างน้อย ๗๐ dBc 

ภายใน ๒๗๐ วัน 
นับแต่วันที ่

ประกาศนี้มีผลใช้
บังคับ 

กลุ่มที่ ๓ 
ต่ ากว่าก าลังคลื่นพาห์ของ
สถานีอย่างน้อย ๗๐ dBc 

ภายใน ๓๖๐ วัน 
นับแต่วันที ่

ประกาศนี้มีผลใช้
บังคับ 

กรณีที่ ๒ สถานีที่มีที่ตั้งอยู่ภายนอกจังหวัดที่ตั้งของท่าอากาศยานหรือ 
สถานีควบคุมจราจรทางอากาศ ตามภาคผนวก ฉ (นอกกลุ่มที่ ๑ - ๓) 

ก าลังของการแพร ่
แปลกปลอมของสถาน ี

ระยะเวลาในการ
ปรับปรุงแก้ไข 

 (กรณีก าลังของ
การแพร่

แปลกปลอมของ
สถานีไม่เป็นไป
ตามที่ก าหนด) 

ไม่มี เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม 



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ  
(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... 

 

๒๗ 

ล าดับ 
ร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... 

ความคิดเห็นสาธารณะ 
แนวทางการปรับปรุงร่างประกาศ  

ตามผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 
ต่ ากว่าก าลังคลื่นพาห์ของสถานีอย่างน้อย ๗๐ dBc ภายใน ๓๖๐ วัน 

นับแต่วันที ่
ประกาศนี้มีผลใช้

บังคับ  
๓๔. ๗.๒ เพ่ือป้องกันการรบกวนการใช้คลื่นความถี่ในกิจการวิทยุทางการบิน ตลอดระยะเวลาการ

ทดลองประกอบกิจการ  ผู้ทดลองประกอบกิจการที่มีท่ีตั้งสถานีตามข้อ ๗.๑ ต้องจัดท ารายงาน การ
แพร่แปลกปลอม ของสถานีตามประกาศ  กสทช . เรื่อง หลักเกณฑ์การวัดการแพร่แปลกปลอม ของ
สถานีทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  และยื่นเป็นหนังสือต่อส านักงานด้วยตนเองหรือทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนทุกปี ก่อนวันที่อายุใบอนุญาตสิ้นสุดลง อย่างน้อย ๑๒๐ วัน (หนึ่งร้อยยี่สิบวัน) 

ไม่มี เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม 
 

๓๕. ๗.๓ ไม่อนุญาตให้ผู้ทดลองประกอบกิจการย้ายสถานที่ตั้งเข้าไปในพื้นที่ปลอดการรบกวนการ
ใช้คลื่นความถี่ของท่าอากาศยานและสถานีควบคุมจราจรทางอากาศตามภาคผนวก ฉ 

ไม่มี เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม 
 

๓๖. ๗.๔ สถานีจะต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนต่อสถานีวิทยุคมนาคมอ่ืน ได้แก่  
 กิจการวิทยุคมนาคม กิจการโทรคมนาคม กิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ที่

ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีแล้ว 
 กิจการวิทยุกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม. ซึ่งมีรายละเอียดตามภาคผนวก ช  

ไม่มี เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม 
 

๓๗. ๗.๕  กรณีท่ีตั้งสถานีตามบริเวณชายแดนไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านจะต้องไม่ก่อให้เกิดการ
รบกวนกบัสถานีวิทยุของประเทศเพ่ือนบ้าน  

ไม่มี เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม 
 

๓๘. ๗.๖  สถานีต้องตั้งห่างจากสถานีตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุของ ส านักงานอย่างน้อย ๑ 
กิโลเมตรทางอากาศ หรือระยะขจัด  โดยค่าความเข้มของสัญญาณคลื่นพาห์ ของสถานี ณ บริเวณ
สถานีตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุของส านักงานต้องไม่เกิน ๕๐ mV/m เพ่ือประสิทธิภาพในการ
ตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุของส านักงาน โดยมีรายละเอียดสถานที่ตั้งของ สถานีตรวจสอบการใช้
ความถี่ของส านักงานตามภาคผนวก ซ  

ไม่มี เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม 
 

๓๙. ๗.๗  เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงที่ใช้ส าหรับการทดลองประกอบกิจการ  ต้องได้รับการ ทดสอบ
มาตรฐานทางเทคนิคจากส านักงาน หรือ ห้องปฏิบัติการทดสอบ ที่ได้ลงทะเบียนเป็น ห้องปฏิบัติการ
ทดสอบกับส านักงาน แล้วแต่กรณี ในทุกปี ก่อนวันที่อายุใบอนุญาตสิ้นสุดลง อย่างน้อย ๑๒๐ วัน 
(หนึ่งร้อยยี่สิบวัน ) เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง ตามข้อ ๕  
ทั้งนี้ ให้น าบทบัญญัติในหมวด ๑ ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง  หลักเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่ง

๑. นายชาลี นพวงศ์ ณ อยุธยา  นายกสมาคม ผู้ประการสถานีวิทยุเอฟ
เอ็มภาคใต้  เสนอแนะให้ กสทช . มอบหมายให้ส านักงาน กสทช . เขต เป็น
ผู้ตรวจและรับรองมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงของผู้
ทดลองประกอบกิจการทุก ๓ – ๕ ปี เนื่องจากการก าหนดให้ผู้ทดลอง
ประกอบกิจการต้องตรวจเครื่องส่งกับห้องปฏิบัติการทดสอบ ที่ได้ลงทะเบียน
ไว้กับส านักงาน กสทช . ทุกปีนั้น ท าให้ผู้ทดลองประกอบกิจการต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายเป็นจ านวนมาก และเป็นการสร้างภาระเกินสมควร เนื่องจากต้อง

๑. ตามความเห็นข้อ ๑. – ๘. เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม            
เนื่องด้วยเหตุผล ดังนี้ 

๑.๑ เครื่องส่งกระจายเสียงเป็นอุปกรณ์ส าคัญส าหรับการ
ทดลองประกอบกิจการที่ต้องมีการใช้งานต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
ดังนั้น จึงอาจเสื่อมสภาพไปตามระยะเวลาและลักษณะการใช้งาน 
ดังนั้น การตรวจเครื่องส่งวิทยุกระจา ยเสียงเพียงครั้งแรกเดียว จึงไม่
เพียงพอและไม่สามารถเป็นหลักประกันได้ว่าจะไม่ก่อให้เกิดปัญหา



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ  
(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... 

 

๒๘ 

ล าดับ 
ร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... 

ความคิดเห็นสาธารณะ 
แนวทางการปรับปรุงร่างประกาศ  

ตามผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 
วิทยุกระจายเสียงส าหรับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงมาบังคับใช้โดยอนุโลม น าเครื่องส่งไปรับการทดสอบ ณ สถานที่ตั้งของห้องปฏิบัติการทดสอบ

ข้างต้น โดยจะต้องรอผลการทดสอบซึ่งโดยปกติมีระยะเวลานาน 
๒. นางสาว จินตนา ดวงปัญญา สถานีวิทยุกระจายเสียงลูกทุ่งกุมภวา  

เห็นว่าการก าหนดให้ผู้ ทดลองประกอบกิจการ จะต้องตรวจ เครื่องส่ง
วิทยุกระจายเสียงที่ใช้ส าหรับการทดลองประกอบกิจการ ในทุกปีนั้น จะท าให้
ผู้ประกอบการได้รับภาระเกินควร จึงเสนอแนะให้แก้ไขความในข้อ ๗.๗ โดย
ก าหนดให้ผู้ทดลองประกอบกิจการ จะต้องตรวจเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงที่
ใช้ส าหรับการทดลองประกอบกิจการในทุกสามปี 

๓. นายเสน่ห์ มีพร้อม เลขานุการสมาคมผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์อุตรดิตถ์ เสนอแนะให้แก้ไขความในข้อ ๙ วรรคสอง โดย
ก าหนดให้ผู้ทดลองประกอบกิจการตรวจเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง เพียงครั้ง
เดียว เว้นแต่กรณีเกิดปัญหาการรบกวนคลื่นความถี่หรือปัญหาการแพร่
แปลกปลอมของสถานีเกินกว่าระดับท่ีกฎหมายก าหนด  อาจต้องมีการตรวจ
เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง ซ้ าอีกครั้ง นอกจากนี้ ควรก าหนดให้ผู้ ทดลอง
ประกอบกิจการสามารถน ารายงานการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิค จากการ
ตรวจเครื่อง ไปใช้อ้างอิงหรือแสดงต่อหน่วยงานต่างๆ ได้โดยตลอด 

๔. นายนิพล มงคลสวัสดิ์  เห็นด้วยกับการก าหนดให้ต้องตรวจสอบ
มาตรฐานทางเทคนิค ของเครื่องส่งในทุกปีก่อนการต่ออายุการทดลอง
ประกอบกิจการ 

๕. นายครรชิต ปาณะดิษ กรรมการผู้จัดการบริษัท เฮงเทวดา จ ากัด  
เห็นด้วยกับการก าหนดให้ผู้ ทดลองประกอบกิจการ จะต้องตรวจ เครื่องส่ง
วิทยุกระจายเสียงในทุกปี เนื่องจากจะสามารถป้องกันปัญหาการรบกวนคลื่น
ความถี่ได้ 

๖. นายปิติภาคย์ (ไม่ระบุนามสกุล ) ตัวแทนสมาคมวิชาชีพวิทยุ –  
โทรทัศน์ภาคประชาชนล าพูน  เห็นด้วยกับความในข้ อ ๗.๗ ที่ก าหนดให้ผู้
ทดลองประกอบกิจการ จะต้องตรวจ เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงที่ใช้ส าหรับ
การทดลองประกอบกิจการ ในทุกปี อย่างไรก็ดี กสทช . ควรปรับลดค่าใช้จ่าย
ในการตรวจเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงให้เหมาะสม โดยเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินการดังกล่าว คราวละไม่เกิน ๕๐๐ บาท 

๗. นายมงคล ยองเพชร ประธานชมรมผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียง 

การรบกวนคลื่นความถี ่ 
๑.๒ การก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจเครื่องส่ง

วิทยุกระจายเสียงตามประกาศ กสทช . เรื่อง หลักเกณฑ์การทดสอบ
มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสี ยงส าหรับการ
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ต้องค านึงถึงต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องที่ห้องปฏิบัติการทดสอบซึ่งได้ลงทะเบียนกับ
ส านักงาน กสทช . จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ตลอดจนค่าเสื่อมสภาพ
ของเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ประกอบด้วย 

๑.๓ ส านักงาน กสทช . จะรับไว้พิจารณาและด าเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องของค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ปัจจุบันค่าใช้จ่ายในการ
ทดสอบเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงเป็นไปตามประกาศ กสทช . เรื่อง 
หลักเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่ง
วิทยุกระจายเสียงส าหรับการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง คือ ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท ต่อเครื่อง ต่อการตรวจ 
๒ ครั้ง 

อย่างไรก็ดี ส าหรับข้อคิดเห็นเรื่องการปรับลดค่าใช้จ่ายในการ
ตรวจเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงส านักงาน กสทช . จะรับไว้พิจารณา
และด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ  
(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... 

 

๒๙ 

ล าดับ 
ร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... 

ความคิดเห็นสาธารณะ 
แนวทางการปรับปรุงร่างประกาศ  

ตามผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 
เขต ๙ เห็นด้วยกับการก าหนดให้ผู้ ทดลองประกอบกิจการ จะต้องตรวจ
เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงที่ใช้ส าหรับการทดลองประกอบกิจการ ในทุกปี 
อย่างไรก็ดี กสทช . ควรก าหนดค่าใช้จ่ายในการตรวจเครื่องให้ชัดเจนและ
ไม่ให้เป็นภาระแก่ผู้ประกอบการมากเกินไป 

๘. นายอนุสรณ์ อ่ าแก้ว เสนอแนะให้ กสทช . ก าหนดราคาการตรวจ
เครื่องส่งที่เป็นธรรมและเปิดเผยให้ทราบเป็นการทั่วไป และตั้งข้อสังเกตว่า
หากร่างประกาศนี้มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย ส านักง าน กสทช . ควรเตรียม
ความพร้อมในเรื่องห้องปฏิบัติการทดสอบให้มีจ านวนเพียงพอต่อการเข้าใช้
งานของผู้ประกอบการด้วย  
 

๙ . นายธวัช ไชยวงค์ ตัวแทนสมาคมวิชาชีพวิทยุ- โทรทัศน์ภาค
ประชาชนเชียงใหม่  และคุณจิรนันท์ จันทวงษ์ ตัวแทนจากสถานี
วิทยุกระจายเสียงวิทยุคนรากหญ้าฯ  FM ๑๐๔.๐๐ MHz ไม่เห็นด้วยกับ
ความในภาคผนวก ค ข้อ ๗.๗ ที่ก าหนดให้รายงานผลการตรวจเครื่องส่ง
วิทยุกระจายเสียงมีอายุไม่เกิน ๖ เดือน และเสนอแนะให้แก้ไข โดยก าหนดให้
รายงานผลการตรวจเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงมีอายุไม่เกิน ๙ เดือน หรือใช้
บังคับเฉพาะสถานีวิทยุที่ออกอากาศรบกวน หรือมีการแพร่แปลกปลอม หรือ
มีเรื่องร้องเรียนเท่านั้น เนื่องจากการตรวจเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงแต่ละ
ครั้งใช้ต้นทุนสูง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
๒. ตามความเห็นข้อ ๙. เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เนื่องจาก

เหตุผลต่อไปนี้  
๒.๑ ประกาศ กสทช . เรื่อง หลักเกณฑ์การทดสอบ

มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงส าหรับการ
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ก าหนดให้ เครื่องส่ง
วิทยุกระจายเสียงที่ใช้ส าหรับการทดลองประกอบกิจการ  ต้องได้รับ
การทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคจากส านักงาน หรือ ห้องปฏิบัติการ
ทดสอบ ที่ได้ลงทะเบียนเป็น ห้องปฏิบัติการทดสอบ กับส านักงาน  
กสทช . ประกอบกับการก าหนดให้ผู้ ทดลองประกอบกิจการ ตรวจ
เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง ต้องตรวจเครื่องส่ง วิทยุกระจายเสียง เป็น
ข้อเรียกร้องจากบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด เพื่อให้
เครื่องส่ง วิทยุกระจายเสียง เป็นไปตามมาตรฐานสากล และเพ่ือ
ป้องกันปัญหาการรบกวนคลื่นความถี่ต่อกิจการวิทยุทางการบิน 
ประกอบกับเครื่องส่งกระจายเสียงเป็นอุปกรณ์ส าคัญส าหรับการ
ทดลองประกอบกิจการที่ต้องมีการใช้งานต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
ดังนั้น การตรวจ เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง เฉพาะสถานีวิทยุที่
ออกอากาศรบกวน หรือมีการแพร่แปลกปลอม หรือมีเรื่องร้องเรียน
เท่านั้น จึงไม่สามารถป้องกันหรือแก้ปัญหาดังกล่าวได้  

๒.๒ ปัจจุบันปัญหาการลดระดับความน่าเชื่อถือของ
กิจการทางการบินของประเทศไทยเป็นปัญหาที่ต้องด าเนินการอย่าง



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ  
(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... 

 

๓๐ 

ล าดับ 
ร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... 

ความคิดเห็นสาธารณะ 
แนวทางการปรับปรุงร่างประกาศ  

ตามผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

๑๐. คุณจิรนันท์ จันทวงษ์ ตัวแทนจากสถานีวิทยุกระจายเสียงวิทยุคน
รากหญ้าฯ  FM ๑๐๔.๐๐ MHz เสนอแนะให้ก าหนดวิธีการตรวจเครื่องส่ง
วิทยุกระจายเสียง ตลอดจนระยะเวลาที่ต้องระงับการออกอากาศระหว่างการ
ตรวจเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงให้ชัดเจน 

 
 
 
 
 
 

 
 

๑๑. นายธวัชชัย แสงโพธิ์ ตัวแทนจากสถานีวิทยุกระจายเสียงชิค
มีเดีย เสนอแนะให้ก าหนดให้แก้ไขความในภาคผนวก ค ข้อ ๗.๗ โดยเสนอให้
ผู้ทดลองประกอบกิจการตรวจเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงเพียง ๑ ครั้ง แต่
หากให้มีการตรวจเป็นครั้งที่ ๒ หรือ ๓ ก็ได้ โดย กสทช . ต้องสนับสนุนใน
เรื่องค่าใช้จ่ายในการตรวจ หรืออาจลดอัตราค่าตรวจให้ต่ าลง 

 
 

เร่งด่วน ดังนั้น การก าหนดให้เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงที่ใช้ส าหรับ
การทดลองประกอบกิจการ  ต้องได้รับการ ทดสอบมาตรฐานทาง
เทคนิคจากส านักง าน และ รายงานผลการตรวจเครื่อง ส่ง
วิทยุกระจายเสียงมีอายุไม่เกิน ๖ เดือน จึงเป็นมาตรการป้องกันมิให้
ปัญหาดังกล่าวรุนแรงขึ้น มิใช่มาตรการแก้ไข เพ่ือให้เกิดความ
ปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของผู้โดยสารที่เดินทางโดยเครื่องบิน  

๒ .๓ การก าหนดให้รายงานผลการตรวจเครื่อง ส่ง
วิทยุกระจายเสียง มีอายุไม่เกิน ๖ เดือน เป็นระยะเวลาที่เหมาะสม
แล้ว เนื่องจากในทางปฏิบัติการตรวจเครื่องจะต้องท าอย่าง ต่อเนื่อง
และสม่ าเสมอ เพื่อให้เครื่องส่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลมากที่สุด  

 
๓. ตามความเห็นข้อ ๑๐. เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เนื่องจาก

วิธีการทดสอบมาต รฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง
แต่ละเครื่อง และระยะเวลาที่ ผู้ทดลองประกอบกิจการแต่ละราย
จะต้องระงับการออกอากาศระหว่างการน าเครื่องส่ง
วิทยุกระจายเสียงไปรับการทดสอบนั้น ไม่อาจก าหนดเป็นการเฉพาะ
ได้ เนื่องจากในแต่ละกรณีจะมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับคุณ สมบัติ 
ลักษณะ หรือมาตรฐานของแต่ละเครื่อง และจะต้องค านึงถึงการ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการออกอากาศอ่ืนๆ ด้วย เช่น ช่วงเวลาที่ยื่นค า
ขอต่ออายุการทดลองประกอบกิจการ การท าบันทึกข้อตกลงเพ่ือ
ออกอากาศวิทยุกระจายเสียง การระงับการออกอากาศตามค าสั่ง
ทางปกครอง เป็นต้น 

 

๔. ตาม ความเห็นข้อ ๑๑ . เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม 
เนื่องจากเครื่องส่งกระจายเสียงเป็นอุปกรณ์ส าคัญส าหรับการ
ทดลองประกอบกิจการที่ต้องมีการใช้งานต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
ดังนั้น จึงอาจเสื่อมสภาพไปตามระยะเวลาและลักษณะการใช้งาน 
ดังนั้น การตรวจเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง เพียงครั้งแรกเดียว จึงไม่
เพียงพอและไม่สามารถเป็นหลักประกันได้ว่าจะไม่ก่อให้เกิดปัญหา
การรบกวนคลื่นความถี่ ส่วนการสนับสนุนหรือลดหย่อนค่าใช้จ่ายใน



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ  
(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... 

 

๓๑ 

ล าดับ 
ร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... 

ความคิดเห็นสาธารณะ 
แนวทางการปรับปรุงร่างประกาศ  

ตามผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 
 
 

 
 
 
 

๑๒. นายศุภฤกษ์ ใจแก้ว เสนอแนะให้รวมกระบวนการตรวจสอบ 
การออกรายงานผลทดสอบ มาตรฐานทางเทคนิค ของเครื่องส่ง
วิทยุกระจายเสียงและการวัดการแพร่แปลกปลอมของสถานีฯ เข้าด้วยกัน 
โดยให้ผู้ทดลองประกอบกิจการเสียค่าใช้จ่ายเพียงครั้งเดียว 

การตรวจเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงนั้น ส านักงาน กสทช . จะรับไว้
พิจารณาด าเนินการ โดยหากมีการก าหนดนโยบายในเรื่องดังกล่าว
แล้ว  ส านักงาน กสทช . จะประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปใน
ภายหลัง 

 
๕. ตามความเห็นข้อ ๑๒. เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เนื่อง

ด้วยเหตุผลดังนี้ 
๕ . ๑ “ รายงานผลการ ทดสอบเครื่องส่ง

วิทยุกระจายเสียง” เป็นคนละประเภทกับ “รายงานการทดสอบการ
แพร่แปลกปลอมของสถานี ” เนื่องจากวัตถุประสงค์ของการวัด
แตกต่างกัน 

๕.๒ ผู้ขอรับการทดสอบสามารถเลือกใช้บริการจาก
ห้องปฏิบัติการทดสอบที่สามารถให้บริการทั้ง ๒  กรณี ได ้

๔๐. ๘. ข้อเสนอแนะทางเทคนิค 
๘.๑  สถานีควรมีเครื่องปรับระดับความแรงสัญญาณ  (Limiting Amplifier หรือAudio Limiter) 

เพ่ือลดผลกระทบจากการแพร่นอกแถบ 
๘.๒ สายอากาศควรมีค่า  Standing Wave Ratio (SWR) ไม่เกิน ๑:๑.๕ ที่ความถ่ีวิทยุใช้งาน  

(Operating Frequency) เพ่ือลดความเสียหายของเครื่องอันเกิดจากการสะท้อนกลับของคลื่น 
๘.๓ ห้องเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงควรติดตั้งระบบสายดิน  หรือ ระบบกราวด์  (Ground 

System) โดยค่าความต้านทานของดินที่เหมาะสมคือไม่เกิน ๒๐ โอห์ม เพ่ือป้องกันความเสียหายจาก
ประจุไฟฟ้าที่ไหลเข้าเครื่องส่งกรณีเกิดฟ้าผ่า และป้องกันการเกิดอันตรายจากไฟฟ้าลัดวงจร 

๑. คุณสาวิตรี ตัณฑนุช ตัวแทนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ าเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลาเห็นว่าการก าหนดให้ ห้องเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง
ติดตั้งระบบสายดิน ที่มีค่าความต้านทานของดินไม่เกิน  ๒๐ โอห์มนั้นไม่
สอดคล้องกับมาตรฐาน ว.ส.ท. และ National Electrical Code (NEC) จึง
เสนอแนะให้มีการแก้ไขความในข้อ ๘.๓ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานข้างต้น  

 
 

๒. คุณธวัชชัย  แสงโพธิ์  มีความเห็นว่าสถานีต่างๆ ไม่ต้องการใส่  
Cavity Filter เพ่ือป้องกันการรบกวน เนื่องจากการใส่อุปกรณ์ดังกล่าว จะมี
ผลให้ก าลังส่งของแต่ละสถานีลดลง จึงเสนอให้มีการก าหนดก าลังส่งรวม  
๕๐๐ วัตต์ หลังจากใส่ Cavity Filter แล้ว 

 
 
 
 

๓. คุณอธิพันธ์  วงศ์สุวรรณ  (ตัวแทนช่างเทคนิค )เสนอแนะให้มีการ
ติดตั้งระบบสายดิน (Ground System) ของสถานีวิทยุฯ เพื่อป้องกันการ
เสียหายของสถานีและอุปกรณ์จากฟ้าผ่า 

๑. ตามความเห็นข้อ ๑. เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม  เนื่องจาก
ความในข้อ ๘ เป็นเพียงข้อเสนอแนะทางเทคนิคเท่านั้น  

 
 

 
 

๒. ตามความเห็นข้อ ๒. เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม เนื่องจาก
ประกาศ กสทช . ว่าด้วยเรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่ง 
ก าหนดให้เครื่องส่งมีก าลังส่งสูงสุดไม่เกิน ๕๐๐ วัตต์ โดยไม่รวม
อุปกรณ์ประกอบ เช่น ตัวกรองสัญญาณ สายอากาศ และสายน า
สัญญาณ อย่างไรก็ดี หลักเกณฑ์ตามร่ างประกาศนี้ไม่ได้บังคับให้ผู้
ทดลองประกอบกิจการจะต้องใส่ Cavity Filter แต่อย่างใด 
 

๓. ตามความเห็นข้อ ๓. เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม  ทั้งนี้ 
รูปแบบการติดตั้งระบบสายดินให้เป็นไปตามลักษณะพ้ืนที่และภูมิ
ประเทศท่ีสถานีตั้งอยู่ อย่างไรก็ตาม ค่าความต้านทานของดินยิ่งมีค่า
ต่ ายิ่งมีประสิทธิภาพในการป้องกันการเสียหายของระบบ 

 



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ  
(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... 

 

๓๒ 

ล าดับ 
ร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... 

ความคิดเห็นสาธารณะ 
แนวทางการปรับปรุงร่างประกาศ  

ตามผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 
 

๔๑. ภาคผนวก ง 
รายละเอียดช่องความถี่วิทยุ ส าหรับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

๑. ขอบข่าย 
รายละเอียดช่องความถ่ีวิทยุส าหรับการ ทดลองประกอบกิจการ วิทยุกระจายเสียงนี้ ระบุช่อง

ความถี่วิทยุช่องที่ ๑ ถึงช่องที่ ๘๒ โดยเริ่มต้นที่ความถี่วิทยุ ๘๗.๕๐ เมกะเฮิรตซ์ (MHz) ถึง ๑๐๗.๗๕ 
เมกะเฮิรตซ์ (MHz) 

 
 

ไม่มี เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม 
 

๔๒. ๒. รายละเอียดช่องความถี่วิทยุส าหรับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
 
 

ไม่มี เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม 
 

๔๓. ภาคผนวก จ  
แบบรายงานระดับการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของสถานีวิทยุกระจายเสียงส าหรับการทดลอง

ประกอบกิจการ 

 

ไม่มี เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม 
 

๔๔. ภาคผนวก ฉ  
สถานที่ตั้งท่าอากาศยาน สถานีควบคุมจราจรทางอากาศ  

และพื้นที่ปลอดการรบกวนการใช้คลื่นความถี่ 
๑. นิยาม 

“กิจการวิทยุการบิน” หมายความว่า กิจการวิทยุน าทางทางการบินและกิจการเคลื่อนที่ทางการ
บินในเส้นทางการบินพาณิชย์ตามตารางก าหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ  

“ทางวิ่ง” หมายความว่า พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่ก าหนดไว้ในสนามบินซึ่งจัดไว้ส าหรับการบิน
ขึ้นและบินลงของอากาศยาน 

“พ้ืนที่ปลอดการรบกวนการใช้คลื่นความถี่ ” หมายความว่า พื้นที่ท่ีมีการติดตั้งระบบน าร่อน 
(Landing System) โดยใช้คลื่นความถี่ในกิจการวิทยุการบิน ทั้งนี้ การก าหนดพ้ืนที่ปลอดการรบกวน
การใช้คลื่นความถ่ีประกอบด้วยจุดพิกัด จ านวน ๔ จุด ตามรูปที่ ๑ ดังนี้  
จุดที่ ๑ ได้แก่ จุดพิกัดท่ีตั้งของอุปกรณ์ระบบน าร่อน (Instrument Landing System)  
จุดที่ ๒ ได้แก่ จุดพิกัดในทิศทางท ามุม  ๗.๕ องศา เหนือทางวิ่ง (Runway) ของอากาศยาน  
จุดที่ ๓ ได้แก่ จุดพิกัดในทิศทางทางวิ่ง (Runway) ของอากาศยานเป็นระยะทาง  ๑๒ กิโลเมตรจาก
จุดที่ ๑  

คุณธวัชชัย   แสงโพธิ์ เสนอแนะให้สถานีที่มี ที่ตั้งอยู่ในเขตรูปว่าว 
จะต้องใส่ Cavity Filter ด้วย 

 

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม  เนื่องจากการป้องกันการแพร่
แปลกปลอมของสถานีวิทยุกระจายเสียงจ าเป็นต้องพิจารณาทั้ง
ระบบ ได้แก่ เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง ข้อต่อ สายน าสัญญาณ 
สายอากาศ และระบบสายดิน ทั้งนี้ การติดตั้ง  Cavity Filter เป็น
องค์ประกอบหนึ่งที่ช่วยในการกรองสัญญาณเพ่ือป้องกันไม่ให้มี
สัญญาณแปลกปลอมแพร่ออกมา อย่างไรก็ดี หลักเกณฑ์ตามร่าง
ประกาศนี้ไม่ได้บังคับให้ผู้ทดลองประกอบกิจการจะต้องใส่ Cavity 
Filter แต่อย่างใด 

 
 



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ  
(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... 

 

๓๓ 

ล าดับ 
ร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... 

ความคิดเห็นสาธารณะ 
แนวทางการปรับปรุงร่างประกาศ  

ตามผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 
จุดที่ ๔ ได้แก่ จุดพิกัดในทิศทางท ามุม ๗.๕ องศา ใต้ทางวิ่ง (Runway) ของอากาศยาน 

 

รูปที่ ๑ พ้ืนที่ปลอดการรบกวนการใช้คลื่นความถี่ส าหรับลดระดับเพดานบินและร่อนลงจอดของ
อากาศยาน  

๔๕. ๒. ท่าอากาศยานและสถานีควบคุมจราจรทางอากาศกลุ่มที่ ๑ 
 ท่าอากาศยาน จ านวน ๑๙ แห่ง 
 สถานีควบคุมจราจรทางอากาศ จ านวน ๑๑ แห่ง 

จ านวน ๑๕ จังหวัด: กรุงเทพมหานคร กระบี่ ขอนแก่น เชียงราย เชียงใหม่ ตรัง 
นครศรีธรรมราช พิษณุโลก ภูเก็ต ระยอง สงขลา สมุทรปราการ สุราษฎร์
ธานี อุดรธานี อุบลราชธานี 

ไม่มี เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม 
 

๔๖. ๓. ท่าอากาศยานและสถานีควบคุมจราจรทางอากาศกลุ่มที่ ๒ 
 ท่าอากาศยาน จ านวน ๒๓ แห่ง 
 สถานีควบคุมจราจรทางอากาศ จ านวน ๕ แห่ง 
 จ านวน ๑๘ จังหวัด: ชุมพร ตราด ตาก นครพนม นครราชสีมา นราธิวาส น่าน บุรีรัมย์ 

ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบูรณ์  แพร่ แม่ฮ่องสอน ร้อยเอ็ด ระนอง ล าปาง 
เลย สกลนคร สุโขทัย 

ไม่มี เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม 
 

๔๗. ๔. ท่าอากาศยานาอากาศและสถานีควบคุมจราจรทางอากาศกลุ่มที่ ๓ 
 ท่าอากาศยาน จ านวน ๗ แห่ง 
 สถานีควบคุมจราจรทางอากาศ จ านวน ๕ แห่ง 

ไม่มี เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม 
 



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ  
(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... 

 

๓๔ 

ล าดับ 
ร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... 

ความคิดเห็นสาธารณะ 
แนวทางการปรับปรุงร่างประกาศ  

ตามผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 
 จ านวน ๑๑ จังหวัด: กาญจนบุรี จันทบุรี ชลบุรี นครนายก นครปฐม นครสวรรค์ ปัตตานี ลพบุรี 

สระแก้ว สุรินทร์ อ านาจเจริญ  
๔๘. 

ภาคผนวก ช 
สถานีวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟ.เอ็ม. 

 

 
ไม่มี 

 
เห็นควรแก้ไขข้อมูลคลื่นความถ่ีของสถานีวิทยุกระจาย เสียง

ระบบเอฟ .เอ็ม. ล าดับที่ ๒๖๙ ให้ถูกต้อง จากเดิม “๙๑.๒๕ MHz” 
เป็น “อยู่ระหว่างการตรวจสอบการถือครองคลื่นความถี่” 

 
๔๙. 

ภาคผนวก ซ 
สถานที่ตั้งสถานีตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุของส านักงาน กสทช. 

 

 
 

ไม่มี 
 
 

 
 

 
 

เห็นควรยืนยันตามร่างเดิม 
 
 

 
๕๐. อ่ืนๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑ . คุณนิเวศ ประจุสมัง  ตัวแทนจากสถานีวิทยุชุมชนคนนนทบุรี 
เสนอแนะให้จัดการอบรม หรือประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ตามร่างประกาศ
ฉบับนี้ เพ่ือให้ผู้ประกอบกิจการสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง 

 
๒. นายส ารวย (ไม่ระบุนามสกุล ) เสนอแนะให้ส านักงาน กสทช . จัดให้มี

การช าระค่าธรรมเนียมพิจารณาค าขอที่อาค ารเอ็กซิม แบงค์  เพ่ืออ านวย
ความสะดวกแก่ผู้ประกอบกิจการ 

 
๓. นายอนันต์ กาญจนมาศ สอบถามว่าอัตราค่าบริการส าหรับการตรวจ

มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งมีจ านวนเท่าใด 
 
 

 
 
๔. นายด าริ พรหมสุทธิ  สถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือความมั่นคงรัก

เมืองไทย เยี่ยมเรดิโอ  FM ๑๐๕ .๐๐  MHz ตั้งข้อสังเกตว่าการก าหนด
หลักเกณฑ์ที่เคร่งครัดเกินไป อาจท าให้ผู้ทดลองประกอบกิจการไม่สามารถ
ปฏิบัติตามได้จริง และอาจเกิดปัญหาการโอนสิทธิหรือขายสิทธิการประกอบ

๑. ตามความเห็นข้อที่ ๑. – ๒.  ส านักงาน กสทช . รับทราบ
ต่อข้อเสนอแนะ  

 
 

 
 

 
 
๒. ตามความเห็นข้อ ๓. ประกาศ กสทช . เรื่อง หลักเกณฑ์การ

ทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงส าหรับ
การทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ข้อ ๗ ก าหนดให้การ
ทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงในแต่ละ
คราว สามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการด าเนินการได้คราวละไม่เกิน 
๕,๐๐๐ บาท 

 
๓. ตามความเห็นข้อ ๔. ส านักงาน กสทช . ได้จัดท าฐานข้อมูล

ของผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงไว้โดยละเอียด ซึ่งจะ
มีการตรวจสอบโครงสร้างของนิติบุคคล และองค์ประกอบของกลุ่ม
คนในทุกปี เพื่อป้องกันการโอนสิทธิหรือขายสิทธิการประกอบ
กิจการ 



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ  
(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... 

 

๓๕ 

ล าดับ 
ร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... 

ความคิดเห็นสาธารณะ 
แนวทางการปรับปรุงร่างประกาศ  

ตามผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 
กิจการต่อไป 

 
๕. นายสมชาย วจนะไพบูลย์  ตัวแทนสมาคมนักวิทยุสกลนคร , ห้าง

หุ้นส่วนจ ากัด ไท –  วานร เรดิโอ และคริสตจักรไท –  วานร และนายสมชาย 
วัฒนะไพบูลย์ เสนอแนะให้  กสทช . พิจารณาเลื่อนการประมูลคลื่นความถี่ 
ส าหรับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการทางธุรกิจ 
ออกไปอีก ๑๐ – ๑๕ ปี เนื่องจากผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงใน
ปัจจุบันไม่มีความพร้อมทางด้านงบประมาณ  

 
 

๖. นายมานพ เพ็ชรวัฒนา  สอบถามว่าผู้ประกอบกิจการสามารถขอ
อนุญาตมีเครื่องส่งส ารองได้หรือไม่ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
๗. นางสาวธนัชสรณ์ ธานินทร์ธนธร  ตัวแทนสมาคมวิทยุท้องถิ่น

อุดรธานี สอบถามว่าผู้ที่ยังไม่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการจะสามารถ
ยื่นต่ออายุการทดลองประกอบกิจการหรือขอรับใบอนุญาตตามความในข้อ ๙ 
วรรคสองและวรรคสี่ได้หรือไม่ 

 
 
 
 
 

 
 
 

๔. ตามความเห็นข้อ ๕. การจัดสรรคลื่นความถ่ีเพ่ือกิจการ
กระจายเ สียง ซึ่งเป็นการประกอบกิจการทางธุรกิจ กฎหมาย
ก าหนดให้ใช้วิธีคัดเลือกโดยการประมูลคลื่นความถี่ โดยการ
ด าเนินการดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมาย
และแผนแม่บทกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ก าหนด  
 

 
 

๕. ตามความเห็นข้อ ๖. โดยหลักการ สถานีวิทยุกระจายเสียง 
๑ สถานี สามารถมีเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงได้ จ านวน ๓ เครื่อง 
ดังนี้ (๑) เครื่องส่งที่ไม่ผ่านการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคซึ่งสถานี
ประสงค์จะมีไว้ในครอบครอง (๒) เครื่องส่งหลักประจ าสถานี ซึ่งใช้
ส าหรับการทดลองประกอบกิจการ และ (๓) เครื่องส่งส ารองประจ า
ที่ ซึ่งใช้งานในกรณีเครื่องส่งหลักประจ าสถานีช ารุดบกพร่อง ทั้งนี้ 
กระบวนการขอรับใบอนุญาตมีเครื่องส่งตาม (๑) และการขอรับ
ใบอนุญาตใช้เครื่องส่งตาม (๒) และ (๓) จะเป็นไปตามพ .ร.บ. วิทยุ
คมนาคม พ .ศ. ๒๔๙๘ และประกาศ กสทช . เรื่อง การมี ใช้เครื่อง
วิทยุคมนาคม และตั้งสถานีวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
๖. ตามความเห็นข้อ ๗. ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์

การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง    (ฉบับ
ที่ ๒) พ.ศ. .... เป็นหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดขึ้นเพ่ือใช้บังคับกับผู้ที่ได้รับ
อนุญาตทดลองประกอบกิจการเท่านั้น ดังนั้น ผู้ ที่ยังไม่ได้รับ
ใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ จึงไม่สามารถยื่นต่ออายุการ
ทดลองประกอบกิจการหรือขอรับใบอนุญาตตามร่างประกาศนี้ได้   

การจัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียง จะต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศ กสทช . เรื่อง การอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ .ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งก าหนดกลุ่ม

 



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ  
(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... 

 

๓๖ 

ล าดับ 
ร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... 

ความคิดเห็นสาธารณะ 
แนวทางการปรับปรุงร่างประกาศ  

ตามผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

๘. นายปลื้ม (ไม่ระบุนามสกุล ) สอบถามว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงที่
ยังไม่ได้ท าบันทึกความตกลงขอออกอากาศกับส านักงาน กสทช . จะสามารถ
ต่ออายุการทดลองประกอบกิจการตามหลักเกณฑ์นี้ได้หรือไม่ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

๙. มูลนิธิเสียงธรรมเพ่ือประชาชนฯ เห็นว่า ไม่ควรบังคับใช้ร่าง
ประกาศ ฉบับนี้ เพราะการทดลองประกอบกิจการเป็นเพียงมาตรการ
ชั่วคราว การเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์ในการก ากับดูแลอีก ท าให้เห็นเจตนาที่
ต้องการแปลง “มาตรการชั่วคราว” ให้เป็น “มาตรการถาวร” 

บุคคลที่จะสามารถเข้าสู่กระบวนการทดลองประกอบกิจการไว้เป็น
การเฉพาะในข้อ ๗ ของประกาศฯ รวมถึงก าหนดระยะเวลาการเข้า
สู่กระบวนการทดลองประกอบกิจการไว้ในข้อ ๘ ดังนั้น หากบุคคล
ใดมิใช่บุคคลตามขอ้ ๗ ของประกาศฯ หรือเป็นบุคคลตามข้อ ๗ ของ
ประกาศฯ แต่ไม่ได้เข้าสู่กระบวนการทดลองประกอบกิจการภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด ก็จะไม่สามารถจัดตั้งสถานี
วิทยุกระจายเสียงได้ อีกทั้ง ปัจจุบัน กสทช. ยังไม่มีนโยบายให้บุคคล
ที่อยู่นอกระบบการทดลองประกอบกิจการสามารถจัดตั้ง สถานี
วิทยุกระจายเสียงได้      

๗. ตามความเห็นข้อ ๘. การต่ออายุการทดลองประกอบ
กิจการจะต้องปฏิบัติตามข้อ ๙ ของประกาศ กสทช .  เรื่อง 
หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นส าคัญ ดังนั้น ผู้ทดลองประกอบ
กิจการที่ไม่ได้แสดงความประสงค์ ขอออกอากาศตามประกาศคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๗๙/๒๕๕๗ เรื่อง เงื่อนไขในการ
ออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้ รับอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการ และแนวทางปฏิบัติการแสดงความประสงค์เพ่ือ
ออกอากาศตามประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๗๙/
๒๕๕๗ ที่ส านักงาน กสทช . ประกาศก าหนด ก็สามารถต่ออายุการ
ทดลองประกอบกิจการได้  โดยจะสามารถออกอากาศสถานี
วิทยุกระจายเสียงได้ต่อเมื่อได้รับการพิจ ารณาต่ออายุการทดลอง
ประกอบกิจการ และได้ด าเนินการแสดงความประสงค์เพ่ือขอ
ออกอากาศตามหลักเกณฑ์ท่ีส านักงาน กสทช . ประกาศก าหนด
ครบถ้วนแล้ว 

 

๘. ประกาศฉบับนี้ มีความจ าเป็นต้องใช้บังคับ เนื่องจาก เป็น
หลักเกณฑ์ที่ออกมาเพ่ือแก้ไขปัญหาการรบกวนทางการบิน การขาด
การต่ออายุกา รทดลองประกอบกิจการ อีกท้ังเป็นการเตรียมความ
พร้อมในเรื่องมาตรฐานทางเทคนิคให้แก่ผู้ทดลองประกอบกิจการ   
ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการเป็นผู้ประกอบกิจการในอนาคต 


