
เหตกุารณ์ท่ี กสทช. กลัน่แกล้งสถานีลกูข่ายของมูลนิธิเสียงธรรมฯ 

บนัทึกโดยผูส้งัเกตการณ์ท่ีรกัความเป็นธรรม 
 

เมือ่วนัที ่๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ มรีถยนตจ์ านวน ๔ คนั เขา้มาทีส่ถานีวทิยุเสยีงธรรมเพื่อประชาชน 

อ าเภอหล่มสัก จงัหวัดเพชรบูรณ์ จากนัน้เจ้าหน้าที่ กสทช. แต่งชุดเครื่องแบบสีน ้ าเงิน ๓ คน มี

เจ้าหน้าที่มาด้วย ๒ คน ต ารวจในเครื่องแบบยศร้อยเอก ๑ คน เป็นหัวหน้าคณะน าต ารวจนอก

เครือ่งแบบอกี ๕ คน ถอืหมายศาลมาด าเนินคดกีบัคณะกรรมการสถานีและขอเขา้ตรวจคน้  

ลกัษณะการเขา้ตรวจของต ารวจนอกเครื่องแบบมทีที่าขงึขงัเอาเรื่องเอาราวเหมอืนว่า ตัง้ใจมา

ตรวจจบัพ่อคา้ขายยาบา้ผูร้ ่ารวยจากการคร่าชวีติมนุษยม์ากกว่าการขอเขา้ตรวจสถานทีท่ี่อุทศิตนเพื่อ

บ าเพญ็คุณงามความดดี้วยการส่งกระจายเสยีงเผยแผ่พระธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนา เป็นภาพ

เหตุการณ์ที่ผูส้งัเกตการณ์เหน็แล้วเกดิความสลดสงัเวชในแนวคดิและวธิกีารปฏบิตัหิน้าทีข่อง กสทช . 

ชุดน้ีอยา่งทีสุ่ด 

เมื่อเจ้าหน้าที่ดงักล่าวเข้ามาถึงก็พากันมายืนออเต็มหน้าประตูทัง้หมด ผู้สงัเกตการณ์เห็น

บรรยากาศในขณะนัน้แล้วรู้สกึน่าสะพรงึกลวัมาก เหมอืนเตรยีมการจบักุม หากผู้ดูแลสถานีไม่ใช่นัก

ปฏบิตัธิรรมผูเ้ท่าทนัอุบายอนัสกปรกของโลกของกเิลสแลว้จะตอ้งหวัน่ไหวในเหตุการณ์ครัง้นี้ไม่น้อยเลย

ทเีดยีวจงึตัง้หลกัใจไดท้นัและน่าจะสามารถชีแ้จงเหตุผลความเป็นมาเป็นไปไดท้นัท่วงทบีรรยากาศแห่ง

ความเลวรา้ยจากท่าทเีจา้หน้าทีชุ่ดดงักล่าวจงึผ่านพ้นไปอย่างรวดเรว็กลายเป็นความเก้อเขนิเก้ๆ กงัๆ 

แทนที ่

เจา้หน้าที่ กสทช. ผู้อยู่ในเครื่องแบบออกอาการระส ่าระสายมากกว่าเจา้หน้าที่ต ารวจเมื่อเห็น

เอกสารบางอยา่งจากผูด้แูลสถานี หลงัจากทีพ่ยายามดแูลว้ดอูกี กพ็ดูคุยปรกึษากนั ผูส้งัเกตการณ์ทราบ

ภายหลงัว่า เจ้าหน้าที่ กสทช. ๒ คน คุยกันว่าในข้อมูลของเขาที่เขตพิษณุโลกไม่มชีื่อสถานีนี้ที่ขอ

ใบอนุญาต แต่เมื่อไดโ้ทรไปตรวจสอบที่ส่วนกลางแลว้พบว่า ใบอนุญาตตามหมายเลขนี้และสถานทีน่ี้มี

จรงิ จากนัน้เจา้หน้าทีข่อดใูบอนุญาตตวัจรงิ 

ผูดู้แลสถานีไดต้อบไปว่า “คงไม่มใีครทีจ่ะใหใ้บอนุญาตตวัจรงิมาเก็บไวก้บัคนอืน่ ตวัจรงิก็ต้อง

อยู่กบัเจา้ของใบอนุญาต อุปกรณ์ทัง้หมดของสถานีนี้เป็นของทางมูลนิธเิสยีงธรรมฯ ทัง้หมด ผู้ดูแลเป็น

เพียงคนเฝ้าสถานีกับเจ้าหน้าทีค่อยดูแลให้ออกอากาศเป็นปกติ ถ้ามปีญัหาก็แจ้งทางมูลนิธิฯ หรอื

ด าเนินการซ่อมแซมถา้ท าได ้ทางมลูนิธฯิ กส็่งเจา้หน้าทีม่าดแูลปรบัแกไ้ขเป็นครัง้คราว” 

เจ้าหน้าที่บอกว่า “ข้อมูลของเขาเก่าก่อนจะม ีกสทช. ยงัไม่ได้ update” ซึ่งไม่น่าเป็นไปได้

ส าหรบัหน่วยงานที่ท าหน้าที่ผู้ก ากับดูแลเทคโนโลยกีารสื่อสารทัง้ระบบของชาติ และในระหว่างนัน้

เอกสารแนบท้าย หมายเลข ๒๘ 



เจ้าหน้าที่ต ารวจได้แจ้งถึงลักษณะการท างานที่ยงัไม่แล้วเสร็จของส านักงานส่วนกลางเช่นนี้จะมา

ตรวจจบัไม่ได้ บรรยากาศในขณะนัน้ผู้ส ังเกตการณ์แม้ไม่ทราบรายละเอียดนักก็เห็นได้ชัดเจนว่า 

เจา้หน้าที่ กสทช. ตื่นตระหนกถงึความผดิพลาดของการท างานที่เขา้กระท าการกบัผู้บรสิุทธิแ์ละตัง้ใจ

อุทศิตนเพื่อพระศาสนาแต่ใชว้ธิกีารและเขา้กระท าการทีร่นุแรงและรา้ยแรงเกนิกว่าเหตุ 

ภายหลงัผู้สงัเกตการณ์ได้สมัภาษณ์ผู้ดูแลสถานีว่า เหตุการณ์ต่อจากนัน้ผู้ดูแลได้สอบถาม

เจา้หน้าที ่กสทช. ว่าอยา่งไร ผูด้แูลสถานีเล่าว่า 

“ท าไมต้องเป็นสถานีหลวงตาฯ แห่งนี้เป็นแห่งแรก ทัง้ๆทีส่ถานีวทิยุรอบๆ (ในจงัหวดั) ทีไ่ม่ได้

ขออนุญาตกม็จี านวนมาก ... (ไม่เป็นสารประโยชน์แถมยงัเป็นโทษกม็ไีม่น้อย) คลื่นกฟุ้็ง ... ท าไมไม่ไป

ตรวจ ... เลอืกปฏบิตัหิรอืเปล่า” 

เจา้หน้ากต็อบว่า “ส่วนกลางจะมหีนงัสอืใหด้ าเนินคดกีบัสถานีฯ ไหนกแ็ลว้แต่ส่วนกลางจะเลอืก

ส่งหนงัสอืมา เขาเป็นผูน้้อยกต็อ้งปฏบิตัติามผูบ้งัคบับญัชา” 

ผู้ดูแลสถานีจงึตอบแบบใส่ปญัหาไปด้วยว่า “สถานีฯ รายต่อไปก็ให้มาตรวจเรว็หน่อยนะ ให้

เหมอืนกบัที่มาตรวจสถานีหลวงตาอย่างรบี ... ไม่ใช่เป็นการเชอืดไก่ให้ลงิดูหรอืเปล่า ... สถานีเสยีง

ธรรมทุกแห่งท าถูกตอ้งตามระเบยีบทุกอยา่ง แมแ้ต่การขออนุญาตใหม้ ีใหใ้ชเ้ครื่องส่ง กท็ าหนังสอืขอไป

แล้วตัง้แต่ ๒ ปีก่อน ขณะนี้ก็ยงัไม่ได้ค าตอบ เหน็เงยีบไป ก็เลยนึกว่าเรยีบร้อย ไม่เหน็ กสทช. บอก

เหตุผล” 

เมื่อสมัภาษณ์ถงึจุดนี้จงึไดรู้ว้่าแทท้ี่จรงิเป็นความผดิพลาดของ กสทช. เองทีไ่ม่ด าเนินการออก

ใบอนุญาตใหม้ ีใหใ้ช ้เครือ่งส่งและอนุญาตใหต้ัง้สถานีวทิยุคมนาคม ทัง้ทีย่ ื่นเรื่องไวน้านเกอืบครบ ๓ ปี

แล้ว ความผดิดงักล่าวเป็นโทษทางอาญาของ กสทช. ฐานละเว้นปฏบิตัหิน้าที่ที่ควรต้องถูกด าเนินคดี

เสยีเอง กลบักลายมาเที่ยวเอาเรื่องเอาราวกบัสถานีวทิยุที่บ าเพ็ญประโยชน์ด้านพระพุทธศาสนาสาย

กรรมฐานทีต่รงแน่วต่อพระธรรมวนิัยใหพ้ระพุทธศาสนาต้องเสื่อมเสยีเหมอืนจงใจท ารา้ยพระพุทธ พระ

ธรรม พระสงฆ ์ใหม้วัหมองบัน่ทอนศรทัธา จงึเรง่ด่วนออกหมายศาลด าเนินคดอียา่งฉบัพลนัทนัทแีละยก

โขยงพากนัมาในลกัษณะนี้ จะให้ผูส้งัเกตการณ์คดิเป็นอื่นได้อย่างไรนอกจากเป็นนโยบายของ กสทช . 

ชุดปจัจุบนัที่ออกค าสัง่บงัคบับญัชาทีส่่วนกลางเพื่อล้มล้างพระพุทธศาสนาให้มลายหายไปจากประเทศ

ไทย 

อย่างไรกต็าม เมื่อเจา้หน้าที่ชุดดงักล่าวทัง้เจา้หน้าทีต่ ารวจและ กสทช. ได้ทราบความจรงิเหน็

ความผดิพลาดจากการปฏิบตัิหน้าที่ที่ส่งมาจากส่วนกลางเช่นนี้ บรรยากาศแห่งความเป็นคนไทยผู้

เคารพในพระพุทธศาสนาเป็นทุนเดมิในจติใจก็กลบัมาทนัท ีผู้ดูแลสถานีรบัค าสัง่เจ้าบ้านให้เสริฟน ้า

รบัประทานตามธรรมเนียมปฏบิตัขิองคนวดั จากนัน้จงึถ่ายรปูร่วมกนัเป็นทีร่ะลกึทีห่น้าอาคารสถานีวทิยุ



เสยีงธรรมฯ หล่มสกั ทุกสิง่ทุกอย่างจงึลงเอยด้วยด ีผู้ดูแลก็เหน็ใจเจา้หน้าที่ เจ้าหน้าที่ก็เหน็ใจผู้ดูแล 

ต่างคนต่างเป็นคนดใีนสงัคมแต่ต้องกลายมาเป็นผู้เกอืบมคีดีอาญาตดิตวัทัง้สองฝ่ายเพราะนโยบายที่

ผดิพลาดอยา่งมหนัตข์อง กสทช. ชุดน้ี 

บรรยากาศของความเห็นอกเห็นใจเล็ง เอาประโยชน์ที่บัง เกิดแก่ประชาชนในทาง

พระพุทธศาสนาเช่นนี้เองจงึจบลงไดด้ว้ยความเป็นธรรมสมเป็นลูกชาวพุทธลูกของพระบรมศาสดาพระ

สมัมาสมัพุทธเจา้ดว้ยกนัทัง้สองฝา่ย 

ผูส้งัเกตการณ์บนัทกึไวเ้พื่อเป็นคตสิอนลกูหลานในวนัหน้า 

ถงึการปฏบิตัหิน้าทีท่ีผ่ดิพลาด ในวนัทีผ่ดิพลาด จากนโยบายทีผ่ดิพลาด ของ กสทช. ชุดปจัจุบนั 

๓ ตุลาคม ๒๕๕๕  

(วนัประสตูขิองสมเดจ็พระสงัฆราช) 

 



 

ภาพเหตุการณ์ท้ายๆ เป็นบรรยากาศที่ผ่อนคลายลงแล้ว : ๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ สถานีวทิยุ

เสยีงธรรมฯ หล่มสกั จ.เพชรบรูณ์ 

 

  



หนังสือทวงถาม ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕  

เพิ่อตดิตามการท างานของ กสทช. ท่ีมีเจตนาถ่วงเวลาจนขณะนีป้รากฏผลแล้ววา่เพราะการละเว้นปฏิบตัิ
หน้าท่ีดงักลา่ว ได้ท าความเสียหายร้ายแรงแก่มลูนิธิเสียงธรรมฯ ดงัเชน่เหตกุารณ์ท่ีอ าเภอหลม่สกั จงัหวดั
เพชรบรูณ์ ซึง่ถกูหมายศาลด าเนินคดีเก่ียวกบัเคร่ืองสง่ การฟ้องร้องดงักล่าวเป็นคดีอาญากระทบตอ่
ช่ือเสียงของมลูนิธิเสียงธรรมฯ และคณะผู้บริหารของสถานีท่ีหลม่สกั ซึง่เป็นนิติบคุคลและเป็นบคุคลท่ีมี
เกียรตมีิศกัดิศ์รีท าหน้าท่ีเป็นพลเมืองดีของสงัคมตลอดมา ต้องได้รับความมวัหมองและเส่ือมเสียจากการ
กระท าท่ีผิดพลาด ทัง้ในแง่ไมป่ฏิบตัหิน้าท่ีในสิ่งท่ีต้องปฏิบตั ิแตก่ลบัมทุะลปุฏิบตัหิน้าท่ีในสิ่งอนัไมใ่ช่
หน้าท่ี  

หนังสือทวงถาม ๑๘ กันยา' ฉบบันี ้ทวงถามความล่าช้าของ กสทช. อยา่งน้อย ๒ เร่ือง คือ 

๑) ทวงถามใบอนุญาตกิจการบริการชุมชน (ที่เน้นในเชิงประเด็น) ซึง่กฎหมายรับรองพืน้ท่ีไว้แล้ววา่ 
ต้องจดัให้ภาคประชาชนได้รับใบอนญุาตในสดัสว่นไมน้่อยกวา่ ๒๐ % แตก่ลบัฝ่าฝืนกฎหมาย และละเว้น
ปฏิบตัหิน้าท่ี 

๒) ทวงถามใบอนุญาตให้มี ใช้ น าเข้า ผลิต เคร่ืองส่ง และให้ตัง้สถานีวิทยุคมนาคม ซึง่กฎหมาย
ก าหนดให้ กสทช. ต้องออกใบอนญุาตภายหลงัการลงทะเบียนเม่ือกลางปี ๒๕๕๒ แตจ่นกระทัง่บดันีย้งัไม่
ด าเนินการใดๆ ถือเป็นการจงใจละเว้นปฏิบตัหิน้าท่ีอยา่งแท้จริง 

  











 

  



แถลงการณ์ฉบบัท่ี ๔ 
เรือ่ง แนวปฏบิตัขิองสถานีลูกขา่ย 

ต่อกรณ ีกสทช. แจง้เจา้หน้าทีต่ ารวจเขา้ตรวจคน้ 
 

 ดว้ยส านกังาน กสทช. กรงุเทพมหานคร มหีนงัสอืแจง้ใหส้ านกังาน กสทช. เขต ๑๐ (พษิณุโลก) 
แจง้ความต่อเจา้หน้าทีต่ ารวจเขา้ด าเนินการตรวจคน้สถานีวทิยุเสยีงธรรมเพื่อประชาชน อ าเภอหล่มสกั 
จงัหวดัเพชรบรูณ์ คลื่นความถี ่๑๐๖.๕๐ MHz ซึง่เป็นสถานีวทิยุในเครอืข่ายมลูนิธเิสยีงธรรมฯ พรอ้มตัง้
ขอ้หาม ีใช้ ซึ่งเครื่องวทิยุคมนาคม และตัง้สถานีวทิยุคมนาคมโดยไม่ได้รบัอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้
ออกใบอนุญาต นัน้  

ในวนันี้ เจ้าพนักงาน กสทช. เขต ๑๐ พร้อมเจ้าหน้าที่ต ารวจได้เข้าด าเนินการตรวจค้นตาม
ค าสัง่ดงักล่าว ปรากฏว่าผู้อ านวยการสถานีได้น า “เอกสารแสดงการได้รบัสิทธิทดลองออกอากาศ
วทิยุกระจายเสยีง” เลขที ่13520653 แสดงต่อเจา้หน้าทีชุ่ดดงักล่าว โดยทแีรกเจา้หน้าทีย่งัไม่เชื่อจงึได้
ถามว่า “เป็นเอกสารตวัจรงิหรอืไม่” 

ผูอ้ านวยการสถานีตอบว่า “ตวัจรงิอยู่ทีเ่จา้ของคอืมลูนิธเิสยีงธรรมฯ สถานีแห่งนี้เป็นสมบตัขิอง
สงฆท์ีไ่ดถ้วายต่อพระธรรมวสิุทธมิงคล(หลวงตาพระมหาบวั ญาณสมัปนัโน) ตวัผมเป็นผูดู้แลรกัษา จะ
ท าอะไรตอ้งขออนุญาตเจา้ของสถานีเสยีก่อน” 

เมือ่เจา้หน้าที ่กสทช. ชุดดงักล่าวตรวจสอบขอ้มลูกบัส่วนกลางแลว้ถงึกบัเก้อเขนิพรอ้มกบัตอบ
ว่า “ขอ้มลูทีไ่ดม้าในวนัน้ีเป็นขอ้มลูเก่า เมือ่ตรวจสอบแลว้พบว่าสถานีแห่งนี้มเีอกสารสทิธถิูกตอ้ง” 

ผูอ้ านวยการสถานีเสยีงธรรมจงึรอ้งขอใหป้ฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างเป็นธรรม เนื่องจากในการตรวจค้น
ครัง้นี้มลีกัษณะของความมอีคตแิละเป็นการเลอืกปฏบิตั ิพรอ้มกบัไดก้ล่าวว่า  

“ในเมือ่ส านักงาน กสทช. กรุงเทพมหานคร มขี้อมูลรายละเอียดครบถ้วนและทราบดวี่าสถานี
ใดบ้างไดร้บัสทิธทิดลองออกอากาศ สถานีใดไม่ม ีแต่เพราะเหตุใดจงึยงัออกค าสัง่ให้ส านักงาน  กสทช. 
เขต แจง้ความด าเนินคดกีบัสถานีทีไ่ดร้บัสทิธทิดลองเช่นนี้อกี แลว้ท าไมทัง้จงัหวดัจงึเลอืกมาทีน่ีก่่อนที ่
อืน่ๆ เชค็ดแูลว้ไมม่ทีีใ่ดถูกหมายคน้ ท าลกัษณะน้ีเหมอืนมอีคตแิละเป็นการเลอืกปฏบิตัิ” 
 เจ้าหน้าที่ชุดดังกล่าวไม่สามารถชี้แจงเหตุผลได้ แต่ก็ได้แสดงการขออภัยต่อผู้ดูแลสถานี
ดงักล่าวดว้ยด ีจากนัน้จงึแยกยา้ยกลบัไป 

 มลูนิธเิสยีงธรรมฯ ขอแนะน าแนวทางปฏบิตั ิดงันี้ 
๑. มลูนิธเิสยีงธรรมฯ ขออนุโมทนาสาธุการมายงัสถานีในเครอืขา่ยวทิยุเสยีงธรรมทัว่ประเทศทีม่ ี

น ้าใจเสยีสละเพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่นยิง่กว่าตน และเป็นประโยชน์อย่างแท้จรงิ เป็นไป
เพื่อความสุขทัง้ในปจัจบุนัชาตแิละภพภมูต่ิอไป น ามาซึง่วมิตุตหิลุดพน้จากทุกขโ์ดยสิน้เชงิ 

๒. ขอใหเ้ครอืขา่ยเสยีงธรรมฯ ทัว่ประเทศเตรยีมเอกสารสทิธทิดลองออกอากาศไวเ้พื่อแสดงต่อ
เจา้หน้าที่ (รายละเอียดอยู่ด้านล่าง) หรอื เตรยีมหนังสอืที่พเิศษ มธป.๐๑/๒๕๕๕ ลว.๑๘ 
กนัยายน ๒๕๕๕ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ด าเนินการตามมต ิกทช. ปฏบิตัหิน้าที่ กสทช. 
ออกประกาศหลกัเกณฑก์ารอนุญาตประกอบกจิการกระจายเสยีงบรกิารชุมชน (วทิยุภาค
ประชาชนทีมุ่่งเน้นในเชงิประเดน็) ซึง่ส านักงาน กสทช. กรุงเทพมหานคร ไดร้บัเอกสารชุด



ดงักล่าวแล้ว โดยลงหมายเลขที่รบั ๙๘๑๕ เมื่อวนัที่ ๑๙ กนัยายน ๒๕๕๕ ซึ่งสาระส าคญั
ของหนังสอืดงักล่าวเป็นการโต้แยง้การท างานของ กสทช. ว่ามลีกัษณะเขา้ข่ายละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการออกใบอนุญาตเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงซึ่งสมควรได้ร ับ
ใบอนุญาตนานแลว้  

ทัง้นี้ เนื่องจากมลูนิธเิสยีงธรรมฯ ไดย้ืน่เอกสารขอให ้กสทช. ด าเนินการออกใบอนุญาต
ใหท้ า ม ีใช้ น าเขา้ เครื่องวทิยุคมนาคม และตัง้สถานีวทิยุคมนาคม พรอ้มแบบ ฉก.๑ และ 
ฉก.๒ ตัง้แต่วนัที ่๒๙ มกราคม ๒๕๕๓ แต่จนบดันี้ล่วงเลยมากว่า ๒ ปี ๘ เดอืน ๕ วนั แลว้ 
แต่ กสทช. กรงุเทพมหานคร ยงัไมด่ าเนินการใดๆ ทัง้สิน้ ถอืเป็นความผดิเพราะความล่าชา้
ของ กสทช. เสยีเอง มใิช่ความผดิของสถานีในเครอืขา่ยมลูนิธเิสยีงธรรมฯ  

๓. หาก กสทช. ยงัด าเนินการในลกัษณะดงักล่าวกบัสถานีเครอืข่ายมลูนิธเิสยีงธรรมฯ แห่งอื่นๆ 
อกี มลูนิธเิสยีงธรรมฯ ถอืเป็นความรบัผดิชอบโดยตรงทีต่้องใหค้วามคุม้ครองสถานีลูกข่าย
มใิห้ถูกกลัน่แกล้ง ทัง้ที่คณะผู้ก่อตัง้และผู้บรหิารสถานีทุกแห่งล้วนแล้วแต่เป็นผู้เสยีสละ
ก าลงักายก าลงัใจก าลงัทรพัยเ์พื่อประโยชน์สาธารณะแก่ประชาชนอย่างแทจ้รงิ เพยีงเท่านี้ก็
เป็นภาระมากพอแลว้ ไม่สมควรอย่างยิง่ที่จะต้องมาเผชญิหน้ากบัความไม่ชอบมาพากลใน
ลกัษณะดงักล่าวอกีต่อไป มูลนิธเิสยีงธรรมฯ ถอืเป็นความจ าเป็นต้องน าเรื่องดงักล่าวเข้า
พจิารณาอยา่งรอบคอบอกีครัง้ก่อนด าเนินการตามกฎหมายต่อไป  

๔. ดว้ยการด าเนินการของ กสทช. ทีไ่ม่ชอบมาพากลในลกัษณะดงักล่าวนี้ จงึเป็นสาเหตุส าคัญ
ท าให้ต้องเร่งด าเนินการรวบรวมรายชื่อประชาชนจ านวน ๑๐,๐๐๐ คน เข้าชื่อเสนอ
กฎหมาย "(ร่าง)พระราชบญัญตัวิทิยุคมนาคม (ฉบบัที ่...) พ.ศ. ..." เพื่อใหบ้รรดาเครื่องส่ง
วทิยุกระจายเสยีงของเครอืข่ายวทิยุเสยีงธรรมฯ และของผูป้ระกอบการรายใหม่ทัง้ประเทศ
ได้รบัใบอนุญาตฯ อย่างถูกต้องสมบูรณ์ เป็นการป้องกันการกลัน่แกล้งที่รุนแรงถึงขัน้
ด าเนินคดเีขา้ตรวจคน้จาก กสทช. และยงัโยนความผดิกล่าวหาว่าเครื่องส่งเหล่านี้รบกวน
วิทยุการบินและเป็นอันตรายต่อสุขภาพมนุษย์ ทัง้ ๆ ที่ความบกพร่องเหล่านี้ เกิดจาก 
กสทช. ทัง้สิน้ 

 
จงึออกแถลงการณ์เป็นฉบบัที ่๔ เพื่อประกาศใหเ้ครอืข่ายสถานีและประชาชนผูฟ้งัทราบโดยทัว่กนั และ
ขอใหทุ้กท่านโปรดเฝ้าระวงัและตดิตามการท างานของส านักงาน กสทช. เขต ตามภูมภิาคต่างๆ อย่าง
ใกล้ชดิ เพื่อมใิห้เจ้าพนักงาน กสทช. เขตต้องพลอยด าเนินการผดิพลาดตามนโยบายและการปฏบิตัิ
หน้าทีท่ีผ่ดิพลาดของ กสทช. ชุดน้ีอกีต่อไป 
 

มลูนิธเิสยีงธรรมเพื่อประชาชนฯ 

๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ 
  















 


