
ศริณทิพย์ หม ั้นทรพัย์
3 ตุลาคม 2556 

โรงแรมเซ็นจูรีพาร์ค

การสง่เสรมิสทิธแิละเสรีภาพ
ของประชาชน ภายใตก้าร
อนุญาตและกาํกบัดแูลการ
ประกอบกจิการ

การสมัมนา เรือ่ง “กสทช. กบันโยบายการสง่เสรมิสทิธแิละเสรีภาพของประชาชน : กรณีสือ่วทิยุ” 
โดยสาํนกังานคณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กจิการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคมแหง่ชาต ิ( กสทช.)



• การทาํงานเรือ่งสทิธแิละเสรภีาพมขีอ้ควรระวงั 
   “ตอ้งไมเ่ป็นผ ูล้ดิรอน หรอืละเมดิสทิธเิสยีเอง”  

•  ความยากของการทํางานสง่เสรมิสทิธแิละเสรภีาพของประชาชน
ของ กสทช. อยูท่ ีต่อ้งทํางานกบัประชาชน 2 กลุม่ ทีม่คีวามขดัแยง้
ดา้นผลประโยชนก์นั คอื 1. กลุม่ผูป้ระกอบการ

2. กลุม่ผูบ้รโิภค  (กลุม่ผูฟ้งั)

• การนําเสนอจะเป็นการต ัง้ขอ้สงัเกตถงึการสง่เสรมิสทิธแิละ
เสรภีาพของผูป้ระกอบการ วทิยขุนาดเล็ก ภายใตก้ระบวนการ
อนุญาตและกาํกบัดูแลของ กสท.



1. ข้อเทจ็จริงการออกใบอนุญาตวทิยุขนาดเลก็ 

28 พย. 2554 : กสท. ขยายเวลาการทดลองออกอากาศช ัว่คราวอกี 300 วนั 
                       (หรอืจนกว่าจะมีคาํส ัง่เป็นอย่างอืน่)

 19 กย. 2555 : กสท. ออกประกาศเรือ่ง ‘หลกัเกณฑก์ารอนุญาตทดลองประกอบ
                       กิจการวิทยกุระจายเสยีง พ.ศ.2555’ เพือ่ดาํเนินการเรือ่ง
                       ใบอนุญาต และเตรยีมความพรอ้มเพือ่เปลีย่นผ่านไปสู่ระบบการออก 

                       ใบอนุญาตตามประเภท พรบ. ประกอบกจิการฯ 2551 

24 กค. 2552 : กทช. ออกประกาศเรือ่ง ‘หลกัเกณฑแ์ละวิธีการอนุญาตประกอบกิจการ
                       บริการชมุชนช ัว่คราว’ ใหผู้ด้าํเนินการวิทยุมายืน่เอกสารแจง้ความประสงค์
20 พค. 2553 : ขยายสทิธิออกอากาศออกไป 300 วนั 
16 มีค. 2554  : ขยายสทิธิออกอากาศออกไป 300 วนั



2555 : กย.  ประกาศหลกัเกณฑ ์และใหย้ืน่แบบคาํขอทดลองประกอบกจิการฯ ภายใน 
120 วนั เม่ือปิดการรบัเอกสารแบบคาํขอ(17 มค. 56) มีผูย้ืน่คาํขอ 

                  ทัง้สิ้น 5842 สถานี จากผูมี้สทิธิ 7009 สถานี
            พย.  กสท. พจิารณาใหใ้บอนุญาตทดลองประกอบกจิการ

2556 : กค.  สิ้นสทิธิการยืน่ขอฯ จาํนวน 926 สถานี
       ขยายระยะเวลายืน่ขอฯ (เพิม่เติม) อกี 2239 สถานี

            กย.  กสท. พจิารณาใหใ้บอนุญาตแลว้ท ัง้สิ้น 2844 สถานี  
                  ธุรกจิ1834 สถานี / สาธารณะ 584 สถานี และชมุชน 426 สถานี

ตรวจเครือ่งสง่ภายใน 

1 ปี
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ผูป้ระกอบกจิการวิทยุ

5842 สถานี

ยื่น

เอก

สาร

ขอ

เอก

สาร

เพ่ิม

เตมิ

สาํนกังาน
- ตรวจสอบเอกสาร

- ระบุประเภท 5149 สถานี
ธุรกิจ

3737 สาธารณะ

769

ชุมชน

643

สง่บอรด์พิจารณา

บอรด์ กสท.

- 37 คร ัง้
- จาํนวน 2844 สถานี

ธุรกิจ

1834 สาธารณะ

584

ชุมชน

426

 มีสทิธิ แต่ไม่ไดเ้ขา้ยืน่
    รายใหม่มาก 

    ขยายเวลาเพิม่เติม 2239 สถานี
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ข้อสังเกต 
1. เมือ่จํานวนผูป้ระกอบกจิการวทิยุ 5842 สถาน ีไมใ่ช ่“ท ัง้หมด

ของสถานวีทิยุขนาดเล็ก” ในประเทศไทย แตต่อ้งปฏบิตัติาม
กฎหมาย

ถาม   กสท. จะบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งไร? กบัวทิยุนอกกระบวนการ
         เพือ่ปกป้องสทิธขิองกลุม่ทีอ่ยูใ่นกระบวนการ

2.    สํานกังานใหค้วามสําคญักบั “เอกสาร” 
ถาม   จนเป็นเหตทุาํใหก้ระบวนการพจิารณาชา้หรอืไม่
         ความชา้..ลดิรอนสทิธขิองผูป้ระกอบกจิการ
         การออกแบบกระบวนการทาํงานลกัษณะนี ้ไมม่ปีระสทิธภิาพ 
และไมส่อดคลอ้งกบัสภาพการณ์ทีเ่ป็นอยู่



ข้อสังเกต (ต่อ) 
3. ถา้อตัราการพจิารณาใบอนุญาตของบอรด์อยูท่ ี ่79 สถานตีอ่การ
     ประชุม 1 คร ัง้ (37 คร ัง้ตอ่ 2844 ใบอนุญาต) อกี 2998 ใบ นา่จะ  
     เสร็จประมาณ กย. – ตค. 57  ในขณะที ่พย. นี ้จะมวีทิยุท ีต่อ้งตอ่
     ใบอนุญาตเพราะครบ 1 ปีของการทดลองประกอบกจิการ 
ถาม   กระบวนการตอ่อายุใบอนุญาตเป็นอยา่งไร? 
         คา่ธรรมเนยีมใบอนุญาต?        
         คา่ธรรมเนยีมรายปี ซึง่ตอ้งจา่ยในปีที ่2 ? > กรณีวทิยธุุรกจิจะ
สง่ผลใหเ้กดิความไมเ่ป็นธรรมในการแขง่ขนั

4. ดเูหมอืนวา่ กสท. จะพยายามรวบรวมวทิยุใหเ้ขา้สูก่ระบวนการ
     ใหม้ากทีสุ่ด
ถาม   เพือ่เก็บคา่ธรรมเนยีม? 
         จรงิๆ แลว้ ประเทศไทย ควรมวีทิยุจํานวนเทา่ใด? 



ผูป้ระกอบกจิการวิทยุ

2844 สถานี

ตรวจ

เครื่อง

สง่

เครือ่ง 500 วตัต์

เสา 60 เมตร

20 กิโลเมตร

จุดตรวจเครือ่งส่ง 
(ท่ีไดร้บัอนุญาตจาก กสท.)

กทม. 3 แหง่ 

สมุทรปราการ 1 แหง่ 

รอ้ยเอ็ด 1 แหง่

ตรวจแลว้ 124 สถานี

- ขยายเวลาอกี 1 ปี 
- เพิม่จุตรวจเครือ่งอกี 31 แห่ง 

เริม่ กพ. 57
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ข้อสังเกต 
  จํานวนสถานที ีต่รวจเครือ่งแลว้เสร็จ “นอ้ยไปหรอืไม”่ 
   กสท. เหตุผลจุดตรวจเครือ่งนอ้ย เพราะอะไร?
   ผูป้ระกอบการ เหตผุลนอกจากจุดตรวจเครือ่งไมค่รอบคลุมแลว้ 
                        ยงัเป็นเพราะไมม่าตรวจ  ตวัอยา่งกรณีวทิยุชุมชน 

1. คา่ใชจ้า่ย 
2. ไมม่เีครือ่งสง่สํารอง ตอ้งปิดสถาน ี
3. กําลงัวตัตท์ ีร่ะบุไมส่อดคลอ้งความตอ้งการ 

                                 เกรงวา่จะตอ้งเปลีย่นเครือ่ง (เชน่เดยีวกนักบั
                                 วทิยุธุรกจิ และสาธารณะ ก็คงไมอ่ยากตรวจ
                                 เพราะเกรงจะตอ้งเปลีย่นวตัตใ์หน้อ้ยลง)



2. ข้อเทจ็จริงการกาํกับดแูลเร่ืองร้องเรียน 

เรือ่งรอ้งเรยีนระหว่างเดอืนมกราคม – เมษายน 2556 

รอ้งเรยีนเฉพาะท่ีเกีย่วกบัวิทยุ 316 คร ัง้ (เฉลีย่เดอืนละ 79 กรณ)ี จาํแนกเป็น

 ถูกรบกวนจากวิทยุชมุชน 304 คร ัง้

 รบกวนวิทยุดว้ยกนั 187  คร ัง้
 รบกวนโทรทศัน์    6  คร ัง้
 รบกวนวิทยุการบนิ     102  คร ัง้
 รบกวนวิทยุสือ่สาร         6  คร ัง้
 อืน่ๆ (มือถอื การแพทย ์การไฟฟ้า)  3  คร ัง้

 ผูด้าํเนินรายการใชค้าํพดูไม่เหมาะสม        4 คร ัง้
 โฆษณาเกนิจรงิ          1  คร ัง้
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ข้อสังเกต 
 ไมพ่บ “วทิยุชุมชนโฆษณา”  แปลวา่..

- ไมม่กีารดาํเนนิการผดิประเภท
-  ไมม่กีารแจง้ไปยงัเจา้หนา้ที่

 สว่นใหญด่าํเนนิการเสร็จสิน้ / ยุตเิร ือ่ง โดยเหตผุล...
 ตรวจแลว้ไมพ่บการรบกวน
 ตรวจแลว้พบ...ดาํเนนิการสง่ตอ่ (ดส. ปส. รส.)
 ตรวจแลว้พบ...แจง้ผูร้อ้ง

 กาํลงัดาํเนนิการมไีมน่อ้ย (13 กรณี)  แตส่ะทอ้นวา่ ไมส่ามารถ
จดัการแกป้ัญหาใหเ้สร็จภายใน 30 วนั หรอืทีน่านเพราะกาํลงัต ัง้
คณะกรรมการพจิารณา ซึง่ไมไ่ดใ้หข้อ้มูลไว้



3. ข้อเทจ็จริงการบริหารกองทุน กทปส. 

17 มค. : เปิดรบัขอ้เสนอโครงการเพือ่ขอรบัการส่งเสรมิและสนบัสนุน
31 มค. : ขยายเวลาการเปิดรบัขอ้เสนอโครงการ

กรอบวงเงนิ 56 = 150 ลา้น
เพ่ือวตัถุประสงคต์ามมาตรา 52 

(1)(2)(3) และ (4)
28 กพ. : ปิดรบัขอ้เสนอโครงการ
25 มีค. : ท่านเลขาฯ เปิดเผยว่า มีผูข้อรบัการส่งเสรมิและสนบัสนุนจากกองทุน
             ทัง้สิ้น 223  โครงการ เป็นเงนิ  2,635.45 ลา้นบาท แบ่งเป็นดา้น
             กจิการกระจายเสยีงฯ 138 โครงการ เป็นเงนิ 1,269.37 ลา้นบาท 
             และดา้นกจิการโทรคมนาคม 223 โครงการ เป็นเงนิ 1,366.08 ลา้นบาท 
                    (http://news.thaipbs.or.th/content/ Mon, 25/03/2013)
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28 มิย. : ขยายระยะเวลาแจง้ผลการพจิารณา จาก 28 มิย. ไปเป็น 12 สค.
6 สค.   : ขยายระยะเวลาแจง้ผลการพจิารณาจาก 12 สค. ไปเป็น 11 ตค.

 15 สค. : ขอ้มูลว่า กทปส. พจิารณาคดัเลอืกแลว้ 20 โครงการเป็นเงนิ 152 ลา้นบาท 
             และกาํลงัรอเสนอบอรด์ กสทช. พจิารณาเห็นชอบ 
             โครงการท่ีผ่านการคดัเลอืกส่วนใหญ่ เป็นโครงการวิจยัและพฒันาของ 

             สถาบนัการศกึษา อาทิ โครงการวิจยัเกีย่วกบักล่องรบัสญัญาณ (Set-Top-
Box) ดจิทิลัทีวี เสาส่งสญัญาณโทรคมนาคม และบรอดแคสต,์ 

เครือ่งพมิพ์
              อกัษรเบรลลส์าํหรบัคนพกิาร เป็นตน้ 
                       (http://www. prachachat.net/news_detail.php?newsid=1376498865 15 สค. 56)”

    



ข้อสังเกต 
 การตคีวามตามตวัอกัษรของกฎหมาย .. 
      ใบอนุญาตทดลองประกอบกจิการ = ใบอนุญาตประกอบกจิการ?
      เกณฑก์ารจดัสรรกองทุนคร ัง้นี ้  ลดิรอนสทิธชุิมชน และผูป้ระกอบ
กจิการประเภทบรกิารชุมชน ใช่ไหม?  

 การชว่ยเหลอืทีช่า้ = การไมช่ว่ยเหลอื  ใครกนั..เป็นผูท้ ีท่าํให้
กระบวนการพจิารณานี ้ชา้...

 การขยายเวลาเมือ่ทาํงานไมบ่รรลุเป้าหมาย สะทอ้นถงึการออกแบบการ
ทาํงานทีไ่มม่ปีระสทิธภิาพ

 ถา้ผลการพจิารณาสง่เสรมิและสนบัสนุนออกมาลกัษณะขา้งตน้จรงิ ใน
การจดัสรรเงนิกองทุนประเภทที ่1 คราวแรก พ.ศ.2556
“ไมน่า่จะเป็นการสง่เสรมิภาคประชาชน” ?



ข้อเสนอการออกใบอนุญาต 
เฉพาะหนา้
1. เมือ่สามารถแยกแยะผูป้ระกอบกจิการไดเ้ป็น 3 ประเภทแลว้ กสท. 

รว่มกบัผูป้ระกอบกจิการแตล่ะประเภท กําหนดกระบวนการอนุญาต  
มาตรฐานทางเทคนคิ และระเบยีบตา่งๆ ดว้ยกนั เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบั
ความตอ้งการ และรว่มกาํกบัดูแลกนัตอ่ไป

ระยะยาว
1. ประเมนิจาํนวนสถานวีทิยเุอฟเอ็มทีค่วรจะมใีนประเทศไทย โดย กสท. 

อาจใชค้วามรูท้างเทคนคิ หรอืใชข้อ้มูลของสาํนกังานทีม่อียูม่ากมาย 
แลว้นําผลพูดคยุกบัผูป้ระกอบกจิการเพือ่หาทางเลอืกรว่มกบั
ผูป้ระกอบการ  อาจวางแผนถงึการเปลีย่นไปสูด่จิติอลดว้ย

2. ออกแบบกระบวนการอนุญาตและกาํกบัดูแลรว่มกนั ใหส้อดคลอ้งกบั
ทางเลอืก และประเภท

3. จดัทาํไฟลด์จิติอลสาํหรบัขอ้มูลเอกสารของผูป้ระกอบการ เพือ่ใช้
ประโยชนใ์นการตรวจสอบ ตอ่อาย ุสง่เสรมิ และกาํกบัดูแลตอ่ไป

โดยทํางานรว่มกบัผูป้ระกอบกจิการ



ข้อเสนอการรับเร่ืองร้องเรียน (กาํกับดแูล) 
•  การทํางานกบั อย. ..ดมีากอยูแ่ลว้
•  การทํางานวจิยั เร ือ่ง “แนวการกํากบัดูแล” โดยสถาบนัการศกึษา..ดี
•  พฒันาชอ่งทาง 1200 

 ใหผู้ป้ระกอบการ “วทิยุขนาดเล็ก” ชว่ยประชาสมัพนัธ์
 แกไ้ขการรบัเร ือ่งรอ้งเรยีนใหเ้ป็นการทาํงานเชงิรุก

•  ควรสนบัสนุนใหเ้กดิ “กลไกกาํกบักนัเอง”  ของแตล่ะกลุม่ (ผา่น
กองทุนฯ หรอืสํานกังาน)  แลว้ กสท. จงึเขา้ไปออกแบบ “กลไกการ
กาํกบัดูแลรว่มกนั”

โดยทํางานรว่มกบัหนว่ยงาน องคก์รภาคประชาชาชน  
และผูป้ระกอบกจิการ



ข้อเสนอกองทุน กทปส. 
• การประกาศสง่เสรมิและสนบัสนุนเงนิกองทุนประเภทที ่1 ในแตล่ะคร ัง้ 

จาํเป็นตอ้งกําหนดเป้าหมาย และขนาดโครงการ  รวมท ัง้เกณฑก์าร
พจิารณาอืน่ๆ อยา่งชดัเจนดว้ย เพือ่แกป้ญัหาความลา่ชา้ในการพจิารณา 
การกระจกุของเงนิอยูท่ ีส่ถานศกึษา และความไมเ่ทา่เทยีมในการเขา้ถงึ
เงนิกองทุน

• การจดัต ัง้ “ทุนยอ่ย” ในกองทุน กทปส. สาํหรบัสง่เสรมิในประเด็นเฉพาะ
ตามกฎหมาย เช่น ทุนเพือ่วทิยบุรกิารชุมชน ทุนเพือ่ชนเผา่และคนชาย
ขอบในการเขา้ถงึสือ่ ทุนเพือ่ผูห้ญงิและคนดอ้ยโอกาสในการพฒันา
ศกัยภาพดา้นเทคโนโลย ีทุนเพือ่รายการวทิย-ุโทรทศันท์ีข่าดแคลน ฯลฯ 
นา่จะเป็นการบรหิารกองทุนทีเ่กดิประสทิธผิลมากกวา่

• กทปส. ควรมแีผนยทุธศาสตรใ์นการสง่เสรมิและสนบัสนุนผูป้ระกอบ
กจิการ และภาคประชาสงัคมอยา่งชดัเจน และแผนนา่จะสอดคลอ้งกบั
แผนงานเรง่ดว่นของ กสทช.
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