
การประชุมช้ีแจงแนวทางการด าเนินงาน

ตามความเห็นและข้อเสนอแนะ

ของผู้ประกอบการกิจการวิทยุกระจายเสียง 

ส านักงาน กสทช.



สรุปข้อคิดเห็นจากการประชุม
(ONSITE & ONLINE)

จ านวน 5 คร้ัง

1.   วันท่ี 16 มิถุนายน 2565 ณ ส านักงาน กสทช. (เข้ารว่ม 50 คน / 79 ความเหน็)

2.   วันท่ี 22 มิถุนายน 2565 ณ ส านักงาน กสทช. (เข้ารว่ม 48 คน / 50 ความเหน็)

4. วันท่ี 18 สิงหาคม 2565 ณ จังหวัดเชียงใหม่ (เข้ารว่ม 110 คน / 23 ความเหน็)

3.   วันท่ี 8 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดอุดรธานี (เขา้รว่ม 150 คน / 58 ความเหน็)

5. วันท่ี 25 สิงหาคม 2565 หารอืรว่มกับผู้แทนจากมูลนิธิเสียงธรรมฯ



ประเด็นข้อคิดเห็น 3

ด้านเน้ือหารายการ

1.1 การก ากับดูแล
เน้ือหารายการ

1.2 หลักเกณฑ์การ
จัดท าผังรายการ
และหลักเกณฑ์การ
แบ่งเวลาให้ผู้อื่น
ด าเนินรายการ

ด้านการอนุญาต

2.1 กระบวนการออก
ใบอนุญาต
2.2 การเปล่ียนผ่าน
ไปสู่ใบอนุญาต

ด้านเทคนิค

3.1 การเปล่ียนแปลง
ท่ีตั้งสถานี
3.2 การตรวจวัดการ
แพร่แปลกปลอมของ
สถานี
3.3 การติดตั้งระบบ
ส่งสัญญาณข้อมูล
วิทยุ (Radio Data 
System : RDS)
3.4 กระบวนการ
ซ่อมแซมอุปกรณ์

ด้านการเงิน

4.1 การหารายได้
4.2 ค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต
4.3 การจัดท างบ
การเงิน

ด้านอ่ืน ๆ 

5.1 เรตติ้งวิทยุ
5.2 วิทยุดิจิทัล
5.3 การสนับสนุน 
facility
5.4 การประกาศชื่อ
สถานี
5.5 การเยียวยา
5.6 การส่งเสริม
สนับสนุน
5.7 การกระจายอ านาจ
5.8 การใช้ภาษาถิ่น
5.9 การเปล่ียนแปลงนิติ
บุคคล
5.10 ธุรกรรมทาง
การเงิน
5.11 การยกระดับสถานี
5.12 การแทรกแซงส่ือ
5.13 คุณภาพการ
ให้บริการ
5.14 การประกันภัย

1 2 3 4 5



แนวทางการด าเนินการ 4

1

• กรณีที่กฎหมายระดับ พ.ร.บ. 
บัญญัติไว้ 

• ในชั้นนี้ กสทช. ต้องด าเนินการ
ให้เป็นไปตามที่ พ.ร.บ. ก าหนด 
จนกว่าจะมีการแก้ไขปรับปรุง
เป็นอย่างอื่น 

• ทั้งนี้ การแก้ไขปรับปรุง พ.ร.บ. 
จะต้องน าเสนอต่อรัฐสภา
เพื่อให้ความเห็นชอบ

2

• กรณีที่เป็นหลักเกณฑ์ที่ กสทช. 
ประกาศก าหนด

• จะน าไปพิจารณาทบทวนและ
แก้ไขประกาศหลักเกณฑ์
ที่เก่ียวข้องต่อไป

3

• กรณีที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินการของส านักงาน กสทช.

• จะมอบหมายให้ส านักที่เกี่ยวขอ้ง 
ด าเนินการปรับปรุง
ขั้นตอนการด าเนินงานของ
ส านักงาน กสทช. ต่อไป

รัฐสภา กสทช. ส านักงาน
กสทช.

1) หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับการใหบ้ริการกระจายเสียง 
2) หลักเกณฑ์ว่าด้วยการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบเอฟเอ็ม 
3) แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม 
4) แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม ก าลังส่งต ่า
5) มาตรฐานทางเทคนิคเคร่ืองส่งวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม ก าลังส่งต ่า
6) การทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเคร่ืองส่งวิทยุกระจายเสียง ระบบเอฟเอ็ม ก าลังส่งต ่า
7) หลักเกณฑ์ป้องกันการรบกวนการใช้คลื่นความถี่ของสถานีวิทยุกระจายเสียงต่อกิจการวิทยุการบิน

ประกาศ กสทช. ที่จะมีการพิจารณาทบทวน



1. ด้านเน้ือหารายการ
ข้อคิดเหน็ ข้อชี้แจง

1.1 การก ากับดูแลเน้ือหารายการ

1.1.1 ผ่อนผันการก ากบัดูแลการออกอากาศ
โฆษณาผลติภัณฑส์ขุภาพ
1.1.2 ให้มีหน่วยงานตรวจสอบโฆษณา ก่อนที่ผู้
ประกอบกิจการจะถูกลงโทษตามกฎหมาย
1.1.3 ประสานงานกับหน่วยงานอื่นให้เข้าใช้
สถานีวิทยุเพื่อการประชาสมัพันธ์ และให้ กสทช. 
ตั้งหน่วยงานเพื่อประสานงานกบัผู้สนใจซื้อ
โฆษณากับสือ่วิทยุ
1.1.4 ปรับปรงุกระบวนการตรวจสอบและ
ด าเนินการกรณีฝา่ฝืนกฎหมาย อย. ให้มีความ
รวดเร็วขึ้น 
1.1.5 น าเทคโนโลยมีาใช้ในการก ากับเนื้อหา
รายการเพื่อให้สามารถก ากบัได้แบบเรยีลไทม์ 
(real time) 
1.1.6 ขอให้จัดอบรม ระดับจังหวัดหรือเขต เพื่อ
เสริมสรา้งความรูเ้กี่ยวกับแนวทางการโฆษณา
หรือออกอากาศให้ถูกต้อง

1. เป็นการก ากับดูแลโดยใช้อ านาจตาม ม.27 (13) แห่ง พ.ร.บ. องค์กรจัดสรร
คลื่นความถี ่ฯ พ.ศ. 2553 และ ม.31 ที่ก าหนดให้ กสทช. มีหน้าที่ตรวจสอบการ
ด าเนินการของผู้ประกอบกจิการมิให้มีการเอาเปรยีบผูบ้รโิภค โดย กสทช. มี
อ านาจ
• สั่งระงับการกระท า
• ในกรณทีี่ฝ่าฝืนค าสัง่ มีอ านาจ ปรับ ไม่เกิน 5 ล้านบาท และ ปรับ วันละไม่

เกิน 1 แสนบาทตลอดเวลาที่ฝ่าฝืน
2. การวินิจฉัยการออกอากาศโฆษณาผลติภัณฑ์สขุภาพเป็นอ านาจหนา้ท่ีตาม

กฎหมายของหน่วยงานภายนอก (อย. สสจ. ฯลฯ) ซึ่งเป็นวิธีการรวบรวม
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระท าความผิดที่มีโทษทางปกครอง

3. ส านักงาน กสทช. มีระบบ Intensive watch บันทึกการโฆษณา ที่สามารถ
ตรวจสอบได้ 24 ชั่วโมง มีการจัดหาอุปกรณต์รวจสอบเนื้อหาและโฆษณาที่ผิด
กฎหมาย ด้วยเครื่อง FM recorder (FMR) ควบคู่กับการใช้โปรแกรม FM 
record system ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดท าโปรแกรมตรวจสอบและถอดเทป
รายการ โดยจะมีการแจ้งเตือน เมื่อพบการกระท าความผดิ

4. ส านักงาน กสทช. มีการจัดอบรมเกีย่วกับกฎหมายและหลักเกณฑ์การก ากบั
ดูแลการประกอบกิจการกระจายเสยีงเป็นประจ าทุกป ีทั้งน้ี จะประชาสัมพันธ์ให้
แพร่หลายมากขึ้น

5. ส านักงาน กสทช. ได้ปรับปรงุกระบวนการตรวจสอบโฆษณาท่ีเข้าข่ายเป็นการ
เอาเปรียบผูบ้รโิภค เรียบรอ้ยแล้ว
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1. ด้านเน้ือหารายการ
ข้อคิดเหน็ ข้อชี้แจง

1.1 การก ากับดูแลเน้ือหารายการ

1.1.7 ยกเลิกการก าหนดให้ผู้ด าเนินรายการหรอืผู้ประกาศ
ทางวิทยุ ต้องผ่านการอบรมหรอืไดร้บับัตรผู้ประกาศ เนื่องจาก
มีค่าใช้จ่ายสูง โดยมีข้อเสนอแนะว่าควรใช้หลักสตูรนกัจัดรายการ
เดิมของกับกรมประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ใช้ภาษาไทยไดถู้กต้องและ
เพื่อประโยชน์ของประชาชน

1. ผู้รับใบอนุญาตมีหนา้ท่ีในการสรรหาหรอืคัดเลอืกผู้ด าเนิน
รายการท่ีสามารถอ่าน พูด และออกเสียง อักขระวิธี หลักภาษาได้
อย่างเหมาะสมตามมาตรฐานที่ กสทช. ประกาศก าหนด (ประกาศ 
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บรกิารกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ พ.ศ.2555 ข้อ 14 (10)) 
2. การอบรมหลกัสตูรผูป้ระกาศ  มี 3 ระดับ ได้แก่ 1) ระดับต้น 
2) ระดับกลาง และ 3)ระดับสงู (ประกาศ กสทช. เรื่อง การอบรม
และทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกจิการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2556 ข้อ 9) 
3. ปัจจุบัน ไม่ได้มีการก าหนดให้ผู้ด าเนินรายการหรอืผู้ประกาศ
จะต้องมีบัตรผู้ประกาศ จึงจะสามารถด าเนินรายการหรอืท าหน้าท่ี
เป็นผู้ประกาศแต่อยา่งใด           
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1. ด้านเน้ือหารายการ
ข้อคิดเหน็ ข้อชี้แจง

1.2 หลักเกณฑก์ารจัดท าผังรายการและหลักเกณฑก์ารแบ่งเวลาใหผู้้อ่ืนด าเนินรายการ

1.2.1 มีข้อเสนอแนะให้ปรับสัดส่วนรายการที่เป็นข่าวสาร
สาระประโยชน์ลดลง เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการ ประเภทกิจการ
บริการสาธารณะ ออกอากาศเนื้อหารายการในลักษณะอื่นได้
เพิ่มขึ้น  

กฎหมายก าหนดให ้ผู้รับใบอนุญาตฯ ประเภทกิจการบริการ
สาธารณะ
1. ต้องจัดใหมี้รายการท่ีเป็นขา่วสารหรอืสาระประโยชน์ใน

สัดส่วนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 70  (พ.ร.บ. ประกอบ 2551 ม. 
33)

2. ต้องแบ่งเวลาใหผู้้อ่ืนด าเนินรายการอย่างน้อยรอ้ยละ 10 
แต่ไม่เกินรอ้ยละ 40 (ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การ
แบ่งเวลาฯ พ.ศ. 2556 ข้อ 5)

1.2.2 มีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดท าผัง
รายการ เก่ียวกับช่วงเวลาที่ต้องออกอากาศเนื้อหารายการ
บางประเภทให้มีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับสถานการณ์

• กฎหมายก าหนดให ้ผู้รับใบอนุญาตฯ ต้องจัดท าผังรายการ
ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการประกอบกิจการ (พรบ. 
ประกอบ 2551 ม. 34)

• การก าหนดช่วงเวลาการออกอากาศของรายการบาง
ประเภท เช่น รายการส าหรับเด็ก ช่วงเวลา 16.00-18.00 
น. ของทุกวัน และเวลา 7.00-9.00 น. ของวันเสาร์และ
อาทิตย์ เป็นการก าหนดชว่งเวลาใหเ้หมาะสมเพ่ือเป็น
หลักประกันการคุ้มครองผู้รบัฟังใหไ้ด้รบัข้อมูลข่าวสารท่ี
เกิดประโยชน์และเหมาะสมต่อสาธารณะชน รวมถึงเด็กและ
เยาวชน (ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผัง
รายการฯ พ.ศ. 2556) 
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1. ด้านเน้ือหารายการ
ข้อคิดเหน็ ข้อชี้แจง

1.2 หลักเกณฑก์ารจัดท าผังรายการและหลักเกณฑก์ารแบ่งเวลาใหผู้้อ่ืนด าเนินรายการ

1.2.3 ปรับปรุงการช่องทางการติดต่อเจ้าหน้าที่ของ
ส านักงาน กสทช. 

เนื่องจากมีผู้โทรศพัทต์ิดต่อทางเข้ามาเป็นจ านวนมาก 
เจ้าหน้าที่จึงไม่สามารถให้บริการได้ในทันที 

ทั้งนี้ ส านักงาน กสทช. จะปรับปรุงการให้บริการเพื่อ
อ านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบกิจการต่อไป โดย

• จัดท าระบบแชทบอท (Chat bot) 
• จัดท าค าถามที่พบบ่อย (FAQ) 

ช่องทางการติดต่อ
• ทางโทรศัพท์ 02-2717600 ต่อ 5311, 5326, 5335
• ผ่าน LINE id: @633grgzz หรือ Scan QR Code

ช่องทางการส่งผังรายการ
• ผ่านระบบ e-BCS
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2. ด้านการอนุญาต
ข้อคิดเหน็ ข้อชี้แจง

2.1 กระบวนการออกใบอนุญาต

พิจารณาปรับลดข้ันตอน เอกสาร และระยะเวลาพิจารณา
ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการใช้คล่ืนความถี่ และประกอบ
กิจการกระจายเสียง ประเภทธุรกิจ  และค่าธรรมเนียมต่างๆ 
เช่น ค่าซื้อซองประมูล ค่าวางหลักประกัน 

รับไว้พิจารณาและให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการตามความ
เหมาะสมต่อไป 
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2. ด้านการอนุญาต
ข้อคิดเหน็ ข้อชี้แจง

2.2 การเปลีย่นผา่นไปสูใ่บอนญุาต 

2.2.1 ทบทวนแนวทางและยกเลิกกฎระเบียบหรือค าสั่งต่างๆ ที่เก่ียวกับการเปลี่ยน
ผ่านไปสู่ระบบการออกใบอนุญาต

2.2.2 ขยายเวลาในการออกอากาศให้กับกลุ่มผู้ทดลองออกอากาศ

2.2.3 กรณีการประมูล 
- ผู้ทดลองออกอากาศไม่ต้องประมูลคลื่นความถี่ 
- กลุ่มที่ยังไม่เคยมีสถานีให้พิจารณาเข้าร่วมการประมูล 
- การประมูลคลื่นความถี่ในระดับท้องถิ่น ผู้เข้าประมูลจะต้องมีภูมิล าเนาอยู่

ในท้องถิ่นเท่านั้น 

2.2.4 ให้วิทยุกระจายเสียงทุกประเภท ถือเป็นการประกอบกิจการประเภทบริการ
สาธารณะ / ยกเลิกการแบ่งประเภทใบอนุญาตประกอบกิจการ (สาธารณะ ชุมชน 
ธุรกิจ)

2.2.5 ภายหลังจากปี 2567 จะมีแนวทางเก่ียวกับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงอย่างไร / อยากทราบแนวทางและหลักเกณฑ์
การจัดสรรคลื่นความถี่

2.2.6 ลดสัดส่วนการอนุญาตใช้งานคลื่นความถี่ให้แก่หน่วยงานของรัฐหรืออาจจัด
แผนความถี่ใหม่ 

2.2.7คงการอนุญาตที่ก าลังส่งไม่เกิน 500 วัตต์ และในส่วนเสาอากาศสูงได้ไม่เกิน 
60 เมตร 

การด าเนินกิจการวิทยุกระจายเสียง
• ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงประกาศหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับ

การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ซึ่ง กสทช. จะได้มีการน าข้อเสนอ
ดังกล่าว มาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขประกาศและ
หลักเกณฑ์ต่อไป

• ปี 2567 : วิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล (DAB+) จะเป็นอีกทางเลือก
หนึ่งเพื่อรองรับการยุติการออกอากาศ โดยส านักงาน กสทช. ได้
ด าเนินการแต่งตั้งคณะท างานด าเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมการ
ขับเคลื่อนกิจการวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิทัล โดยมีหน้าที่ในการ
จัดเตรียมข้อมูลและความพร้อมในแต่ละด้าน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจของ กสทช. 
ในการก าหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย หรือแนวทางการขับเคลื่อนกิจการ
วิทยุกระจายเสียง ในระบบดิจิทัลของประเทศไทย 
พร้อมทั้งด าเนินโครงการจ้างที่ปรึกษาโครงการส ารวจอุปสงค์ของการ
ให้บริการกระจายเสียง ประเมินต้นทุนและจัดท าโมเดลการลงทุนโครงข่าย
และการให้บริการวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิทัลของประเทศไทย ซึ่งจะมี
การด าเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในปี 2566 และจะด าเนินการจัดท า
หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องเพื่อให้มีการออกอากาศในระบบดิจิตอลภายในปี 
2567

• การขอรับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการกระจายเสียง ต้อง
ด าเนินการดังต่อไปนี้                  
o ประเภทสาธารณะ และประเภทชุมชน ใช้วิธีคัดเลือกโดยเปรียบเทียบ

คุณสมบัติ จึงไม่ต้องประมูลคลื่นความถี่
o ประเภทธุรกิจ จะต้องด าเนินการโดยวิธีการประมูลคลื่นความถี่
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2. ด้านการอนุญาต
ข้อคิดเหน็ ข้อชี้แจง

2.2 การเปล่ียนผ่านไปสู่ใบอนุญาต 

2.2.8 ขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง จ านวน 
15 สถานี / พิจารณาให้มีวิทยุสาธารณะ ระดับชาติ ที่คล่ืน
ความถี่เดียว สามารถรับฟังได้ทั่วประเทศ

วิทยุดิจิทัล (DAB+) เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการรองรับการยุติ
การออกอากาศที่จะมีขึ้นในปี 2567 ซึ่งมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อ
ประชาชน ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี) สามารถขอรับอนุญาตได้ในอนาคต

2.2.9 ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอทราบความ
เป็นไปได้และระยะเวลาในการอนุมัติหรือจัดสรรคล่ืนความถี่
เพิ่มเติม

ส านักงาน กสทช. ได้มีหนังสือแจง้ตอบประเด็นดังกล่าวไปยัง
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรียบร้อยแล้ว

2.2.10 ขอให้แก้ไขกฎหมายให้สามารถโอนใบอนุญาตประกอบ
กิจการได้ เพื่อความต่อเนื่องในการประกอบกิจการ

ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์                    
เป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้ได้รับใบอนุญาต จะโอนแก่กันมิได้ และ
จะต้องประกอบกิจการด้วยตนเอง (พ.ร.บ.ประกอบ 2551 ม. 
9 ) 
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3. ด้านเทคนิค
ข้อคิดเหน็ ข้อชี้แจง

3.1 การเปล่ียนแปลงท่ีต้ังสถานี

3.1.1 ก าหนดมาตรการมิให้การเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสถานี
วิทยุกระจายเสียง ส่งผลให้เกิดการรบกวนคลื่นความถี่ และ
ความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันของผูช้นะการประมูลคล่ืน
ความถี่

รับไว้พิจารณาและให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการตามความเหมาะสม
ต่อไป 

3.1.2 ปรับปรุงหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ย้ายที่ตั้งสถานี
หรือเปล่ียนแปลงคลื่นความถี่ ย้ายหรือเปล่ียนแปลงได้ตาม
ความจ าเป็นและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น 

ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาปรบัปรงุประกาศหลักเกณฑท่ี์
เก่ียวข้องกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ซึ่ง กสทช. จะได้มี
การน าข้อเสนอดังกล่าว มาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุง
แก้ไขประกาศและหลักเกณฑ์ต่อไป

3.1.3 การก าหนดให้ผู้ยื่นค าร้องขอเปลี่ยนแปลงที่ตั้ง
สถานี จะต้องท าการส ารวจผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับการ
เข้าถึงหรือการรับฟังรายการของประชาชนในพื้นที่ให้บริการ
เดิม ท าได้ล าบาก /การย้ายที่ตั้งสถานีมีขั้นตอนยุ่งยาก ต้อง
เตรียมเอกสารจ านวนมาก และใช้ระยะเวลาในการพิจารณา
นาน

กรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นต้องย้ายพิกัดท่ีต้ังสายอากาศหรอืปรบัเปล่ียน
คุณลักษณะทางเทคนิคของ สถานีวิทยุกระจายเสียง ผู้ได้รับใบอนุญาต
ให้ใช้คล่ืนความถี่จะต้องขออนุญาตจาก กสทช. โดยการ ย้ายพิกัด
ที่ตั้งสายอากาศหรือปรับเปลี่ยนคุณลักษณะทางเทคนิค จะต้องไม่
ส่งผลให้พ้ืนท่ีการใหบ้รกิารเกินไปจากพ้ืนท่ีการใหบ้รกิารท่ีได้รบั
อนุญาตเดิม และไม่ก่อใหเ้กิดการรบกวนสถานีวิทยุกระจายเสียงอ่ืนท่ี
ได้รบัอนุญาตอยู่ก่อนแล้ว (ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุ
กิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม ข้อ 5.10)  และมอบหมายใหส้ านักท่ี
เก่ียวข้องรบัความเหน็ไปปรบัปรงุวิธีการด าเนินงาน
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3. ด้านเทคนิค
ข้อคิดเหน็ ข้อชี้แจง

3.2 การตรวจวัดการแพรแ่ปลกปลอมของสถานี 

3.2.1 ผ่อนผันในกรณีทีผู่ร้ับใบอนุญาตไม่
สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขเก่ียวกับการตรวจวัดการ
แพร่แปลกปลอมของสถานีได้

กสทช. อาจใช้ดุลพินิจในการพจิารณาขยายระยะเวลา หากเห็นว่าระยะเวลา
ที่ก าหนดไว้เดิมอาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมหรือสร้างภาระเกินสมควร
ให้แก่ผู้ประกอบกิจการ และขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบกิจการ
ยื่นค าร้อง (พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ม.65 และ ม.66 )  
2. ผู้รับใบอนุญาตสามารถจัดท าหนังสือเพื่อช้ีแจงเหตุจ าเป็นและขอขยาย
ระยะเวลาได้ เน่ืองจากมีเหตุสุดวิสัยหรอืมีพฤติการณ์อ่ืน ท่ีจ าเป็น โดยไม่ถือ
เป็นการฝ่าฝืนเงื่อนไขการใช้คล่ืนความถี่แต่อย่างใด (ประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ์ป้องกันการรบกวนการใช้คล่ืนความถี่ของสถานี
วิทยุกระจายเสียงต่อกิจการวิทยุการบิน ข้อ 6 )

3.2.2 ให้ส ารวจหรือศึกษาความเป็นไปได้ในการน า
ระบบ SDR (Software Definition Radio) มาใช้ในการ
ตรวจสอบคลื่นความถี่

มอบหมายใหส้ านักงาน กสทช. โดยส านักวิศวกรรมและเทคโนโลยีในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.) ศึกษาความเป็นไปได้ในการน าระบบ SDR 
(Software Defined Radio) มาใช้ในการตรวจสอบการรบกวนการใช้คล่ืน
ความถ่ี
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3. ด้านเทคนิค
ข้อคิดเหน็ ข้อช้ีแจง

3.3 การติดต้ังระบบส่งสัญญาณข้อมูลวิทยุ (Radio Data System : RDS) 

ท าให้มีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ขอให้สนับสนุน
งบประมาณหรืออุปกรณ์ที่สามารถใช้ทดแทน 
การติดตั้งระบบ RDS ได้

ระบบ RDS ใช้เพื่อเป็นการระบุตัวตนและตรวจสอบสถานีวิทยุกระจายเสียง 
และเป็นหน่ึงในเง่ือนไขการอนุญาตตามแผนความถ่ีกิจการ
วิทยุกระจายเสียงที่ผูร้ับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง 

3.4 กระบวนการซ่อมแซมอุปกรณ์

3.4.1 ลดข้ันตอนกระบวนงานที่ไม่จ าเป็น และ
สร้างความเข้าใจและความชัดเจนเก่ียวกับ
แนวทางหรือกระบวนการขอซ่อมแซมอุปกรณ์ส่ง
กระจายเสียง / เสนอให้สามารถซ่อมแซมเครื่อง
จากหน่วยงานภายนอก และมาแจ้งใหส้ านักงาน 
กสทช. ได้ทราบ

3.4.2 จัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับเครื่องส่ง
วิทยุกระจายเสียงเพื่อใช้งานและบ ารุงรักษาเครื่อง
ได้อย่างถูกต้อง เพื่อลดปัญหาการรบกวนการใช้
งานคลื่นความถี่ได้

กสทช. ได้มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดยส านักรับรองมาตรฐาน
วิศวกรรมในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (รส.) และส านักการอนุญาต
ประกอบกิจการโครงข่ายสิ่งอ านวยความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม 
(ขส.) ด าเนินการปรับปรุงกระบวนการซ่อมแซมอุปกรณ์ และให้ส านักงาน 
กสทช. จัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับใช้งานและบ ารุงรักษาเครื่องส่ง
วิทยุกระจายเสียงต่อไป
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4. ด้านการเงิน
ข้อคิดเห็น ข้อช้ีแจง

4.1 การหารายได้ 

4 .1 .1  ทบทวนกฎหมายและปร ะกาศท ี่
เกี่ยวข้องกับการหารายได้ รวมถึงให้ผู้ประกอบ
กิจการกระจายเส ียงประเภทก ิจการบร ิการ
สาธารณะ และชุมชน ควรจะสามารถ 

- หารายได้จากช่องทางอื่นเพ่ิมเติม  

- โฆษณา ได้อย่างน้อยร้อยละ 50

- ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ

- ได้รับการสนับสนุนในด้านอื่นๆ ท่ีมิใช่
งบประมาณ

- เปิดโอกาสให้รับบริจาค โดยสามารถ
ประกาศชื่อผู้บริจาคได้

กฎหมายไดก้ าหนดการหารายไดข้องผู้ประกอบกจิการวทิยกุระจายเสียง  ดังน้ี

ผู้รับใบอนุญาตใช้คล่ืนความถ่ี และประกอบกิจการกระจายเสียง ประเภทบริการสาธารณะ ประเภทท่ี 2 
สามารถโฆษณาหารายได้ตามท่ีกฎเกณฑ์ท่ีกฎหมายก าหนด 

ผู้รับใบอนุญาตใช้คล่ืนความถ่ี และประกอบกิจการกระจายเสียง ประเภทบริการสาธารณะ ประเภทท่ี 1 
และ 3 (ยกเว้นกรมประชาสัมพันธ์) จะหารายได้จากการโฆษณาไม่ได้ เว้นแต่เป็นการหารายได้โดยการ
โฆษณาหรือเผยแพร่ข่าวสารเก่ียวกับงานหรือกิจการของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือนิติบุคคล
อื่นท่ีมีวัตถุประสงค์ในการด าเนินกิจการเพ่ือประโยชน์สาธารณะโดยไม่แสวงหาก าไรในทางธุรกิจ หรือ
การเสนอภาพลักษณ์ (พ.ร.บ.ประกอบ 2551 ม. 20 และ ม. 21)

ผู้ทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียง ประเภทบริการสาธารณะจะหารายได้จากการโฆษณาไม่ได้ 
เว้นแต่เป็นการหารายได้โดยการโฆษณาหรือเผยแพร่ข่าวสารเก่ียวกับงานหรือกิจการของหน่วยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือนิติบุคคลอื่นท่ีมีวัตถุประสงค์ในการด าเนินกิจการเพื่อประโยชน์สาธารณะโดยไม่
แสวงหาก าไรในทางธุรกิจ หรือการเสนอภาพลักษณ์ และผู้ทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียง 
ประเภทบริการชุมชน ห้ามไม่ให้หารายได้จากการโฆษณา แต่อาจมีรายได้จากการบริจาค อุดหนุน หรือ
รายได้ทางอื่นท่ีไม่ใช่การโฆษณา (ภาคผนวกแนบท้ายของประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการ
ทดลองออกอากาศวิทยุ กระจายเสียงในระบบเอฟเอ็ม)

อย่างไรกต็าม ส านักงาน กสทช. จะด าเนินการจดัอบรมหรอืเผยแพรใ่ห้ความรูเ้กีย่วกบัแนวทางการหา
รายไดต้ามท่ีกฎหมายก าหนด เพ่ือสรา้งความเขา้ใจใหผู้้ประกอบกจิการวทิยกุระจายเสียงตอ่ไป 
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4. ด้านการเงิน
ข้อคิดเห็น ข้อช้ีแจง

4.1 การหารายได้ 

4.1.2 ประสานให้หน่วยงานรัฐเข้ามาใช้บริการจากสื่อวิทยุ
ท้องถิ่น เพื่อให้สื่อท้องถิ่นอยู่ได้อย่างยั่งยืน

ส านักงาน กสทช. ไม่มีอ านาจหน้าที่ในการส่ังใหห้นว่ยงาน
ภาครัฐไปใช้บริการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ผ่านทางสถานี
วิทยุกระจายเสียง ของผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ใน
ท้องถิ่น แต่อย่างไรก็ดี ส านักงาน กสทช. อาจมีการ
ประชาสัมพันธ์เง่ือนไขของการหารายได้ของผู้ประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงต่อไป
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4. ด้านการเงิน
ข้อคิดเห็น ข้อช้ีแจง

4.2 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

4.2.1 ทบทวนความเหมาะสมในการเก็บค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
ของผู้รับใบอนุญาต 

- กรณีหน่วยงานภาครัฐก าหนดข้อยกเว้นส าหรับหน่วยงาน
ภาครัฐ  หรือไม่

- ค่าธรรมเนียมท่ีต้องช าระในการเข้าสู่กระบวนการอนุญาต
ยังมีหลายรายการ เช่น ค่าพิจารณาค าขอ ค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต ซ่ึงไม่เอื้อต่อการท างานของหน่วยงานภาครัฐท่ี
ไม่แสวงหาผลก าไร ซ่ึงต้องน างบประมาณภาครัฐมาช าระ

ผู้รับใบอนุญาตฯ มีหน้าท่ีตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมใบอนุญาตรายป ี(รายได้จากการ
ประกอบกิจการก่อนหักค่าใช้จ่าย ในรอบระยะเวลาบัญชี)

อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี 

รายได้ต ่าสุดท่ี 0-100 ล้านบาทแรก  ต้องช าระอัตราค่าธรรมเนียมแบบก้าวหน้าท่ี
ร้อยละ 0.125

รายได้สูงสุดท่ีเกิน 50,000 ล้านบาทขึ้นไป ต้องช าระอัตราค่าธรรมเนียมแบบก้าว
หน้าท่ีร้อยละ 1.5 

(ประกาศ กสทช. เร่ือง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม)  

การลดหยอ่นค่าธรรมเนียม

กสทช. อาจลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้แก่ผู้รับใบอนุญาตได้ 
แสดงให้เป็นท่ีประจักษ์ได้ว่า  ในการประกอบกิจการกระจายเสียงของตนมีรายการ
ข่าวสารหรือสาระท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะตามสัดส่วนของรายการท่ีเป็น
ข่าวสารหรือสาระท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ (ต้องยื่นแบบค าพร้อมเอกสารท่ี
เก่ียวข้องระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2556)
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4. ด้านการเงิน
ข้อคิดเห็น ข้อช้ีแจง

4.2 ค่าธรรมเนยีมใบอนญุาต

4.2.2 ปรับกระบวนการพิจารณาใบอนุญาตประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการทางธุรกิจ ให้มีความชดัเจน และ ลด
ค่าธรรมเนียมที่ไม่จ าเป็นเพื่อให้การเข้าสูก่ระบวนการอนุญาตง่ายขึ้น 
และขอให้มีแจ้งการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ให้ผู้รับใบอนุญาต
ทราบโดยตรง เช่น มีการแจ้งเตือนไปยังข้อความโทรศัพท์เคลือ่นที่ 
หรืออีเมล์

1. กสทช. ก าหนดคา่ธรรมเนยีมตอ่ไปนี้

1.1 ค่าธรรมเนียมพิจารณาค าขอรับอนุญาตการใช้คลืน่ความถี่

1.2 ค่าธรรมเนียมการขอรับอนญุาตประกอบกิจการกระจายเสยีง 

1.3 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี

(พรบ. องค์กรฯ 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ม. 27 (4) (6) (9) ม. 41 และม. 42 ประกอบกับม. 19 
และม. 26 แห่ง พรบ. การประกอบกิจการฯ 2551) 

2. ส านกังาน กสทช. โดยส านกัคา่ธรรมเนยีมและอัตราคา่บรกิารในกจิการกระจายเสยีงและโทรทศัน ์
(นส.) 

- มีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการกรอกขอ้มูลรายได้ งบการเงิน เพ่ือยื่นค่าธรรมเนียม 
ประมาณเดือน พ.ค.-มิ.ย. ของทุกปี 

- มีการอัดคลิปเผยแพร่ข้อมูลไวใ้นระบบบริหารจัดการคา่ธรรมเนียม (ช่องทางยื่นช าระ
ค่าธรรมเนียม) 

3. ส านกังาน กสทช. จะจดัอบรมเพ่ือสรา้งความเข้าใจให้แกผู่ป้ระกอบการวทิยกุระจายเสยีงตอ่ไป 
โดยให้ส านักก ากับผัง เนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน ์
(ผส.) ให้ความรู้เกี่ยวกบัเนื้อหารายการที่สามารถขอลดหย่อน และมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. 
ปรับปรุงแก้ไขประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องให้สอดคลอ้งกับพระราชบัญญตัิองคก์รจัดสรรคลื่น
ความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยโุทรทัศนแ์ละกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ.2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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4. ด้านการเงิน
ข้อคิดเห็น ข้อช้ีแจง

4.3 การจัดท างบการเงิน

ผู้ประกอบกิจการขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแนวทางการ
จัดท างบประมาณการจัดท าบัญชี ที่ต้องน าส่งเพื่อประกอบกับการ
ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี

มอบหมายใหส้ านักงาน กสทช. โดยส านักค่าธรรมเนียมและ
อัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (นส.) 
ให้ความรูเ้ก่ียวกับการจัดท างบประมาณ (เมื่อวันที่ 30 มิถุ
ยายน 2565 นส. ได้จัดการอบรมสร้างความเข้าใจ เรื่อง
รายได้จากการประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และ
การยื่นช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี แล้ว)
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5. ด้านอ่ืนๆ
ข้อคิดเหน็ ข้อชี้แจง

5.1 การวัดค่าเรตต้ิงวิทยุ

สนับสนุนให้มีเครื่องมือหรือกลไกในการส ารวจความนิยมหรือ
จ านวนผู้ฟังรายการวิทยุซึ่งอาจเป็นการสนับสนุนในรูปแบบ
ของการจัดสรรเงิน หรือการสนับสนุนในรูปแบบอื่นๆ 
ที่ไม่ใช่ตัวเงิน

ส านักงาน กสทช. อยู่ระหว่างด าเนินการ 2 โครงการ ดังน้ี      
1. โครงการส ารวจพฤติกรรมและวิเคราะห์ข้อมูลความนิยมของ

ผู้ฟังวิทยุ โดยให้เอกชนท่ีมีความเชี่ยวชาญการส ารวจ
เข้ามาด าเนินการ 
2. โครงการวิจัยและพัฒนาระบบส ารวจความนิยมการรับฟังวิทยุ 

เพ่ือวิจัยและพัฒนาระบบการวัดเรตติ้ง
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5.2 วิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิทัล

ควรจัดให้มีการรับฟังความคดิเห็นจากผูม้ีส่วนได้เสีย หรือ
ผู้เก่ียวข้องทุกภาคส่วน ก่อนเริ่มด าเนินการ และขอทราบ
ความคืบหน้าของการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียง
ในระบบดิจิทัล รวมถึงระยะเวลา และทิศทางด าเนินการใน
อนาคต

ส านักงาน กสทช. ได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะท างานด าเนินการ
เพื่อเตรียมความพร้อมการขับเคล่ือนกิจการวิทยุกระจายเสียง
ในระบบดิจิทัล และจ้างที่ปรึกษาในโครงการส ารวจอุปสงค์ของ
การให้บริการกระจายเสียงในระบบดิจิทัลของประเทศไทย

5.3 มาตรการสนับสนุนการใหบ้รกิารส่ิงอ านวยความสะดวก

เพื่อเพิ่มจ านวนผูใ้หบ้ริการส่ิงอ านวยความสะดวก ทั้งนี้  
เพื่อรองรับการด าเนินกิจการของผู้รับใบอนุญาตใหใ้ช้คล่ืน
ความถี่ ในกรณีที่จ าเป็นต้องมีการเปล่ียนแปลงที่ตั้งสถานี

การเป็นผู้ให้บริการส่ิงอ านวยความสะดวกด้านกระจายเสียง
ขึ้นอยู่ความประสงค์ ของผู้ให้บริการที่จะมาขอรับใบอนุญาต
ตามประกาศหลักเกณฑ์ที่ กสทช. ก าหนด



5. ด้านอ่ืนๆ
ข้อคิดเหน็ ข้อชี้แจง

5.4 การประกาศชือ่สถานี

การก าหนดให้สถานีประกาศช่ือทุกครึ่งชั่วโมง  ท าให้ประชาชน
รับฟังรายการ ไม่ต่อเนื่องขอให้ก าหนดให้ประกาศช่ือสถานี
เป็นทุกหนึ่งชั่วโมง

อยู่ระหว่างการพิจารณาปรบัปรงุประกาศหลักเกณฑท่ี์
เก่ียวข้องกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
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5.5 การเยียวยา

5.5.1 กรณีท่ีต้องมีการคืนคล่ืนความถ่ี ขอให้เยียวยาค่าเสียหายเป็น
จ านวนเงิน 500,000 บาทต่อคล่ืนความถ่ี และกรณีท่ีต้องมีการ
ยกเลิกการประกอบกิจการ ขอให้ชดเชยค่าเสียหายเป็นจ านวนเงิน 
200,000 บาท ต่อคล่ืนความถ่ี

5.5.2 ขอเสนอให้คืนค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตท้ังหมด ใน
กลุ่มท่ีได้ท าการพิจารณาต่ออายุไปแล้ว เพราะจะสามารถประกอบ
กิจการได้อีกเพียงสองปีเท่าน้ัน

5.5.3 ขอให้มีมาตรการเยียวยาแก่ผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
รวมถึงบุคลากรของสถานี ภายหลังจากท่ีต้องยุติการออกกาศหลัง
ปี 2567

ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเรียกคืนคลื่น

ความถี ่ที ่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรือใช้ประโยชน์ไม่คุ ้มค่า หรือน ามาใช้

ประโยชน์ให้คุ ้มค่ายิ ่งขึ ้น ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การเยียวยาโดยมี

สาระส าคัญ ดังน้ี

1. ผู้ขอรับการเยียวยาจะต้องเป็นผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี

2. การเรียกคืนคล่ืนความถ่ีจะต้องเป็นการเรียกคืนก่อนที่ใบอนุญาต

จะส้ินอายุ 

*** ดังนั้น ข้อเสนอของผู้ทดลองออกอากาศจึงต้องพิจารณาเข้า

เงื่อนไขข้างต้นประกอบด้วย หากสอดคล้องตามเงื่อนไขก็สามารถ

ขอรับเยียวยาตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายก าหนดได้
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5.6 การส่งเสรมิและสนับสนุน

5.6.1 การมีส่วนร่วมของผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง และผู้
ประกอบวิชาชีพส่ือสารมวลชน

(1) การตั้งคณะอนุกรรมการที่เก่ียวข้องกับกิจการวิทยุ กระจาย
เสียง ซ่ึงเป็นตัวแทนจากองค์กรต่างๆ เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริม 
การอนุญาต และเป็นแนวทางการก ากับดูแลของ กสทช. 

(2) ส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงให้มี
การก ากับดูแลกันเอง 

(3) ท าการศึกษาวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง 

5.6.2  ขอให้มีนโยบายท่ีส่งเสริมและสนับสนุนวิทยุชุมชนมากกว่าการ
ก ากับอย่างเคร่งครัด

1. ส านักงาน กสทช. อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดท า (ร่าง) ประกาศ กสทช. 

เร่ือง มาตรการส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาต ผู้ผลิตรายการ และผู้

ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนฯ

2. การตั้งผู้ประกอบกิจการเป็นคณะอนุกรรมการ ตามกฎหมายไม่สามารถ

แต่งตั้งได้ แต่เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น จะมี

การมอบหมายให้ส านักงาน กสทช.ภาค หรือเขตจัดประชุมหารือร่วมกับ

ผู ้ประกอบการในพื ้นที ่ เพื ่อรวบรวมความต้องการแล้วน าเสนอให้ กสทช. 

พิจารณาต่อไป

3. ส านักงาน กสทช. ให้เงินสนับสนุนผู้ประกอบกิจการวิทยุชุมชนที่ดี และผู้

ประกอบกิจการสามารถขอรับเงินสนับสนุนตามที่กฎหมายก าหนดได้ 

4. กสทช. ให้การสนับสนุนการผลิตและพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

ผ่านกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

5. กสทช. ด้านกจิการกระจายเสยีง ให้ความส าคญัในการก ากบัดแูล ควบคู่กับ

การสนับสนุนผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง เพื ่อให้ผู้ประกอบกิจการ

กระจายเสียงสามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
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ล ำดบั ผู้ย่ืนค ำขอ ช่ือสถำนี จงัหวดั เงนิทีไ่ด้รับสนับสนุน

(คร้ังที1่)
เงนิทีไ่ด้รับสนับสนุน

(คร้ังที2่)
เงนิทีไ่ด้รับสนับสนุน

(คร้ังที ่3)
เงนิทีไ่ด้รับสนับสนุน   (คร้ัง

ที ่4)
1 กลุ่มคนคริสตจกัรกระบ่ี True Love Radio กระบ่ี 100,000 100,000 100,000 102,617
2 กลุ่มคนวสิาหกิจชุมชนบา้นชาติพฒันาชาติไทย ชาวธาตุพนม นครพนม 28,551 36,531 100,000 58,600

3 กลุ่มคนวทิยชุุมชนต าบลเขาทอง วทิยชุุมชนต าบลเขาทอง นครสวรรค์ 81,290 61,034 55,723 58,278
4 กลุ่มคนคนเมืองเกษ คนเมืองเกษ ร้อยเอด็ 100,000 89,759 100,000 121,170
5 วดัโพธ์ิศรีธาตุ โพธ์ิศรีธาตุ สุรินทร์ 100,000 100,000 100,000 230,857
6 กลุ่มคนกองทุนสวสัดิการชุมชนต าบลหนองคนั ชุมชนคนภูหลวง เลย - 100,000 100,000 99,983

7 กลุ่มคนคริสตจกัรแบ๊บติสตห์าดใหญ่ Good Radio สงขลา - - 100,000 130,500
8 กลุ่มคนชุมชนดอยแกว้ ชุมชนดอยแกว้ เชียงใหม่ - - 36,125 23,476
9 กลุ่มคนศึกษาจงัหวดัสุโขทยั ศึกษา จงัหวดัสุโขทยั สุโขทยั 90,000 71,435 90,615 90,243
10 กลุ่มคนสถานีวทิยเุสียงธรรมเรดิโอ ปัญชญาเรดิโอ พงังา 100,000 100,000 100,000 -
11 กลุ่มคนชุมชนคนรักขธ์มัม์ พระพทุธศาสนาเพ่ือชุมชนอ าเภอรัตภูมิ 

จงัหวดัสงขลา
สงขลา 100,000 100,000 100,000 -

11 กลุ่มคนพลเมืองล้ี กลุ่มคนพลเมืองล้ี ล าพนู - 32,000 - -
12 กลุ่มคนคริสตจกัรพระกิตติคุณสมบูรณ์สุรินทร์ Home Radio สุรินทร์ 60,503 - -

13 กลุ่มคนคณะธรรมกิจคริสตจกัรสุริยะชยัพร
เชียงใหม่

ชุมชนคนหว้ยแกว้ เชียงใหม่ - - - 18,000

14 กลุ่มคนวทิยชุุมชน เพื่อพระพทุธศาสนา ชุมชนวดัหว้ย
กอย

ยโสธร - - - 55,196

15 กลุ่มคนวทิยชุุมชนเพ่ือคนทอ้งถ่ินต าบลป่าตาล วทิยชุุมชนเพ่ือคนทอ้งถ่ินต าบลป่า
ตาล

เชียงราย - - - 5,268

16 กลุ่มคนกะเฉด คนกะเฉด ระยอง - - - 24,300

รายชือ่ผูท่ี้ได้รบัการการสนบัสนนุตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน ์และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติ เรื่อง หลักเกณฑก์ารส่งเสรมิชมุชนท่ีมีความพรอ้ม 
และสนบัสนนุผูป้ระกอบกิจการกระจายเสียงบรกิารชมุชนท่ีมีคุณภาพ พ.ศ. 2560
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5.6 การส่งเสรมิและสนับสนุน

5.6.3 ขอสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการอบรมและทดสอบเพ่ือขอรับบัตร
ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงเพ่ือส่งเสริมให้มีบัตรผู้ประกาศ

ปัจจุบัน กฎหมายไม่ได้ก าหนดให้ผู้จัดรายการต้องได้รับบัตรผู้ประกาศ 

อย่างไรก็ดี ส านักงาน กสทช. โดยส านักก ากับผัง เนื้อหารายการ และ

พัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) ได้มีการ

เปิดอบรมการขอรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียง ทั้งนี้ สามารถ

ศึกษาข้อมูลได้ผ่านเว็บไซต์ http://announcer.nbtc.go.th/th/นอกจากนี้ 

ยังมีการจัดอบรมอื่น  ๆท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือพัฒนาผู้ประกอบกิจการอีกด้วย

5.6.4 ให้มีการจัดกิจกรรมให้สถานีวิทยุได้เข้าร่วมการอบรม /การจัด      
นิทรรศการ/การประกวดต่างๆ

ส านกังาน กสทช. ได้รับจัดสรรงบประมาณในการด าเนินการจัดท าโครงการเพื่อ

สนับสนุนผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง จะสามารถเริ่มต้นได้ภายในต้นปี 2566 

รวมถึงการจัดให้มีกิจกรรมสัมมนา เกี่ยวกับการส่งเสริมการประกอบกิจการ

กระจายเสยีงให้มคีณุภาพ และมอบรางวัลแก่ผู้ประกอบกิจการที่ให้บริการอย่างมี

คุณภาพ ทั้งในระดับเขต และระดับภาค เพื่อเป็นแรงจูงใจในการประกอบการ

ต่อไป

5.7 การกระจายอ านาจใหส้ านักงาน กสทช. ภาค และเขต

เสนอให้กระจายอ านาจใหส้ านักงาน กสทช. ภาค และเขต กสทช. กระจายอ านาจใหส้ านักงาน กสทช. ภาคและเขต เพ่ือ
เป็นส่ือกลางในการสอบถามความต้องการของผู้ประกอบ
กิจการในพ้ืนท่ี เพื่อส านักงาน กสทช. จะได้ให้การช่วยเหลือ
หรือสนับสนุนองค์ความรู้ที่จะใช้พฒันาบริการได้ดียิ่งขึ้น

http://announcer.nbtc.go.th/th/


5. ด้านอ่ืนๆ
ข้อคิดเหน็ ข้อชี้แจง

5.8 การยกระดับสถานีวิทยุกระจายเสียง 

(1) สนับสนุนงบประมาณ และให้รางวัลแก่สถานีที่ผลิต
เนื้อหารายการที่ดี 
(2) ให้ผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่ผลิตเนื้อหา

รายการดีสามารถ เป็นเครือข่ายให้ส านักงาน กสทช. 

ส านักงาน กสทช.  ด าเนินการการจัดให้มีการส่งเสริมการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงให้มีคุณภาพ และมอบรางวัล
แก่ผู้ประกอบกิจการที่ให้บริการอย่างมีคุณภาพ ทั้งในระดับ
เขตและระดับภาค เพื่อเป็นแรงจูงใจในการประกอบการต่อไป

28

5.9 การส่งเสรมิการใช้ภาษาถ่ินการออกอากาศสถานีวิทยุกระจายเสียง

เพื่อเพิ่มความสะดวกในการส่ือสาร และส่ือความหมายที่
ถูกต้อง

ปัจจุบันไม่มีกฎหมายท่ีหา้มมิใหผู้้ประกอบกจิการสถานี
วิทยุกระจายเสียงใชภ้าษาถ่ินในการออกอากาศ แต่อย่างไรก็ดี กสทช. 
มีแนวความคิดท่ีจะสนับสนุนวิทยุกระจายเสียงในท้องถ่ิน เช่น การจัด
ประกวดและให้รางวัลกับสถานีท่ีใช้ภาษาถ่ินได้เหมาะสม เพ่ือสร้าง
ความภาคภูมิใจให้แก่ผู้ประกอบกิจการในท้องถ่ิน เป็นต้น

5.10 การเปล่ียนแปลงผู้จัดการนิติบุคคล

ขอให้ท าการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการของนิติบุคคลให้มีผูอ้ื่นเข้า
มาท าการแทนได้

ผู ้ทดลองออกอากาศสามารถด าเนินการเปลี ่ยนแปลงผู ้มี
อ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลได้ (ตามประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์ว่าด้วยการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียง
ในระบบเอฟเอ็ม ข้อ 20)



THANK YOU
ส านักงาน กสทช.

https://broadcast.nbtc.go.th/

https://broadcast.nbtc.go.th/

