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ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
พ.ศ. ๒๕๕๖
โดยที่เป็ นการสมควรให้ มีหลั กเกณฑ์ก ารกํ ากั บการทดลองประกอบกิจ การ เพื่อกํ ากับ ดูแ ล
การทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
อาศัย อํานาจตามมาตรา ๒๗ (๓) (๔) (๕) (๖) (๑๐) (๑๓) (๑๕) (๑๖) (๒๔) (๒๕)
มาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญ ญัติองค์กรจัดสรรคลื่น ความถี่แ ละกํากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ 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 ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๓
มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ และมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ อันมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๖ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕
มาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญ ญัติให้กระทําได้โดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ จึงกําหนดหลักเกณฑ์การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับหรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่มีกําหนดไว้แล้วในประกาศนี้
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๔ ในประกาศนี้
“การทดลองประกอบกิจการ” หมายความว่า การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงประเภท
กิจการบริการสาธารณะ กิจการบริการชุมชน กิจการทางธุรกิจ ด้วยวิธีการทดลองออกอากาศ
“ผู้ทดลองประกอบกิจการ” หมายความว่า ผู้ได้รับสิทธิทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง
หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕”
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“สถานี” หมายความว่า สถานที่ที่ใช้สําหรับทําการทดลองส่งข่าวสารสาธารณะหรือรายการของ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ไม่ว่าจะเป็นการส่งผ่านโครงข่ายของตนเองหรือของผู้อื่นก็ตาม
“ภาษาราชการ” หมายความว่า ภาษาที่ใช้สื่อสารในราชการ
“รายการ” หมายความว่า เนื้อหาที่ผลิตขึ้นเพื่อให้บริการกระจายเสียงที่มิใช่โฆษณา โดยผลิตขึ้นเอง
หรือจัดหาจากผู้อื่น
“ผังรายการ” หมายความว่า ข้อมูลแสดงรายการที่มีการกําหนดเวลาเพื่อใช้สําหรับการทดลอง
ประกอบกิจการกระจายเสียงของสถานี
“โฆษณา” หมายความว่า โฆษณาตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค และการกระทํา
ไม่ ว่ า ด้ ว ยวิ ธี การใด ๆ ให้ป ระชาชนได้ เห็ น หรื อ รั บ ทราบสรรพคุ ณ คุ ณ ประโยชน์ หรื อ คุ ณ ภาพ
ของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อประโยชน์ในการแสวงหากําไรในทางธุรกิจ โดยให้
รวมถึงการบริการทางธุรกิจที่มีลักษณะเช่นเดียวกับการโฆษณา
“การหารายได้” หมายความว่า การรับการสนับสนุนการประกอบกิจการของแต่ละประเภท
การทดลองประกอบกิจการ โดยวิธีการอุดหนุน หรือการบริจาค หรือการโฆษณา หรือโดยวิธีการอื่นใด
ซึ่งมิใช่การกระทําอย่างหนึ่งอย่างใดที่มีลักษณะครอบงําการประกอบกิจการ และที่ไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์
การทดลองประกอบกิจการแต่ละประเภท
“การบริจาค” หมายความว่า การให้เงิน ทรัพย์สิน หรือสิ่งอื่นใดแก่สถานีที่มิใช่การสนับสนุน
รายการใดโดยเฉพาะ โดยไม่มีการกําหนดเงื่อนไขการให้ซึ่งอาจเกิดจากการเชิญชวน ระดมทุน เป็นต้น
“การอุดหนุน” หมายความว่า การให้เงิน ทรัพย์สิน หรือสิ่งอื่นใดแก่สถานีที่มิใช่การสนับสนุน
รายการใดโดยเฉพาะ โดยต้องไม่มีวัตถุประสงค์ที่ขัด ต่อการทดลองประกอบกิจการบริการชุมชน หรือ
การอุดหนุน จากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
เพื่อประโยชน์สาธารณะ แล้วแต่กรณี
“ภั ย พิ บั ติ หรื อเหตุฉุก เฉิน ” หมายความว่ า เหตุ ใ ด ๆ อั น อาจเกิ ด ขึ้ น หรื อ เกิ ด ขึ้ น และ
คาดหมายได้ว่าเหตุดังกล่าวอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายในชีวิต ทรัพย์สิน สิทธิ หรือเสรีภาพของประชาชน
ในวงกว้าง และให้หมายถึงสาธารณะภัยต่าง ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยด้วย
“ผู้อํานวยการสถานี” หมายความว่า ผู้มีหน้าที่ในการควบคุมดูแลการทดลองประกอบกิจการ
ให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต และจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบดูแลการจัดรายการ การดําเนินรายการ และ
การให้บริการหรือส่งกระจายเสียงของสถานีให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ตามประกาศนี้
“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสีย ง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
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ข้อ ๕ ให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอํานาจตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามประกาศนี้ให้คณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด โดยคําวินิจฉัยของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สุด
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๖ ผู้ทดลองประกอบกิจการจะต้องประกอบกิจการด้วยตนเอง และถือเป็นสิทธิเฉพาะตัว
จะโอนแก่ กั น มิ ไ ด้ โดยการแบ่ ง เวลาให้ ผู้ อื่ น ดํ า เนิ น รายการให้ ป ฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก าร
ที่คณะกรรมการกําหนด
ข้อ ๗ ผู้ท ดลองประกอบกิ จ การจะต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว นตามประกาศคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ ตลอดระยะเวลาของการทดลองประกอบกิจการ
ข้อ ๘ ให้ผู้ท ดลองประกอบกิจการจัด ให้มีป้ายชื่อสถานีวิท ยุกระจายเสีย งที่ได้รับอนุญาตให้
ทดลองประกอบกิจการ โดยจะต้องแสดงให้สาธารณชนเห็น ณ ที่ตั้งดําเนินการอย่างชัดเจน
การทดลองประกอบกิจการต้องกํากับให้มีการประกาศชื่อสถานี คลื่นความถี่ เวลาออกอากาศ
ชื่อผู้ดําเนินรายการตามผังรายการที่ได้แจ้งต่อคณะกรรมการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ และหมายเลขโทรศัพท์
ที่ติดต่อได้ ด้วยภาษาราชการในช่วงต้นชั่วโมงและสามสิบนาทีถัดไปที่ดําเนินการออกอากาศ
ข้อ ๙ ระยะเวลาการทดลองประกอบกิจการให้มีระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วัน ที่ได้รับอนุญ าต
ทดลองประกอบกิจการ
ผู้ทดลองประกอบกิจการจะต้องยื่นแบบรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการ
ตามที่คณะกรรมการกําหนด เพื่อประกอบการพิจารณาต่ออายุการทดลองประกอบกิจการต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ก่อนวัน ที่สิท ธิในการทดลองประกอบกิจการเดิมสิ้น สุดลง แต่ไม่เกิน เก้าสิบวันก่อนวัน ที่สิท ธิ
ในการทดลองประกอบกิจการเดิมสิ้นสุดลง
การพิจารณาต่ออายุการทดลองประกอบกิจการ การขอขยายระยะเวลา การชําระค่าธรรมเนียม
ให้นํา เอาบทบัญ ญั ติในหมวด ๑ ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสีย ง กิจการโทรทัศ น์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
พ.ศ. ๒๕๕๕ มาบังคับใช้โดยอนุโลม
ข้อ ๑๐ การดําเนินการต่อไปนี้ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
(๑) เปลี่ยนชื่อสถานี
(๒) เปลี่ยนแปลงความถี่ออกอากาศ
(๓) เปลี่ยนแปลงความสูงหรือย้ายที่ตั้งของเสาอากาศ
(๔) เพิ่มหรือลดกําลังส่งออกอากาศ
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(๕) ย้ายที่ตั้งเครื่องส่งหรือที่ทําการ ทั้งนี้ จะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ออกอากาศที่ได้รับอนุญาต
(๖) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกําหนด
ทั้งนี้ ผู้ท ดลองประกอบกิจการจะต้องแจ้งรายละเอีย ดในการดําเนินการดังกล่าว พร้อมทั้ง
ยื่นเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยอาจนําส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ณ สํานักงาน หรือที่สํานักงานกําหนด พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องรวบรวมรายละเอีย ดในการดําเนิน การ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งจัดทํารายงานความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาภายในสิบห้าวันทําการ
โดยให้คณะกรรมการวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน
ข้อ ๑๑ ในกรณีที่มีภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน หรือมีกรณีอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
ซึ่งมีความจําเป็นต้องออกอากาศแจ้งข่าวหรือเตือนภัยให้ประชาชนทราบ เมื่อรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐ
ที่เกี่ยวข้องร้องขอ ให้ผู้ทดลองประกอบกิจการดําเนินการออกอากาศตามที่ร้องขอ โดยให้ดําเนิน การ
ตามที่ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติง านของผู้ประกอบกิจ การกระจายเสีย ง
และกิจการโทรทัศน์ในกรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินกําหนด
หมวด ๒
การบริหารจัดการสถานี
ข้อ ๑๒ ผู้ทดลองประกอบกิจการจะต้องจัดให้มีโครงสร้างการบริหารจัดการสถานี ประกอบด้วย
(๑) ผู้อํานวยการสถานีหนึ่งคน
(๒) เจ้าหน้าที่เทคนิคอย่างน้อยหนึ่งคน
(๓) เจ้าหน้าที่รายการ เจ้าหน้าที่ธุรการ อย่างน้อยหนึ่งคน
ข้อ ๑๓ ผู้ท ดลองประกอบกิจการต้ องแต่งตั้ งบุค คลซึ่งมี สัญ ชาติไ ทยเป็น ผู้ อํานวยการสถานี
เพื่อควบคุมดูแลการออกอากาศ รับผิดชอบดูแลการจัดรายการ การดําเนินรายการ และการออกอากาศ
ของสถานีให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
ในกรณีที่ มีการเปลี่ย นแปลงผู้อํานวยการสถานีให้ ผู้ท ดลองประกอบกิจการแจ้งรายละเอีย ด
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมสําเนาเอกสาร หลักฐานประกอบ ซึ่งได้มี
การรับรองความถูกต้องของสําเนาเอกสารให้คณะกรรมการทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
ข้อ ๑๔ ให้ผู้อํานวยการสถานีที่ผู้ทดลองประกอบกิจการแต่งตั้งตามข้อ ๑๓ เป็นผู้ควบคุมดูแล
ให้มีการออกอากาศโดยใช้ชื่อสถานี กําลังส่ง ความถี่ และกําหนดเวลาออกอากาศ ให้เป็นไปตามที่ได้รับ
อนุญ าตจากคณะกรรมการ และจะต้องเป็น ผู้รับผิดชอบดูแลการจัดรายการ การดําเนินรายการและ
การออกอากาศทุ ก รายการของสถานี ให้ เ ป็ น ไปโดยถู ก ต้ อ งตามกฎหมายและประกาศต่ า ง ๆ
ตลอดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการ

เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๒๒ ง

หน้า ๗๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ กันยายน ๒๕๕๖

ข้อ ๑๕ ผู้ทดลองประกอบกิจการต้องรับผิดในการกระทําของผู้อํานวยการสถานีที่ได้กระทําไป
ในการควบคุมดูแลและการบริหารจัดการสถานี เสมือนเป็นการกระทําของตนเอง เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่า
การกระทําดังกล่าว ตนมิได้รู้เห็นหรือยินยอมด้วย และได้ใช้ความระมัดระวังในการป้องกันตามสมควรแล้ว
ข้อ ๑๖ ให้ผู้ทดลองประกอบกิจการดําเนินการเกี่ยวกับเครื่องส่งวิทยุคมนาคม การตั้งสถานีวิทยุ
คมนาคม ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม กฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ กฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคาร หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี โดยครบถ้วน
หมวด ๓
รายการของกิจการวิทยุกระจายเสียง
ข้อ ๑๗ การทดลองประกอบกิ จ การวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งจะต้ อ งเป็ น ไปตามผั ง รายการที่ ยื่ น
ต่อคณะกรรมการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่
ผู้ทดลองประกอบกิจการจะต้องยื่นผังรายการที่จะออกอากาศ และแสดงรายละเอีย ดสัดส่ว น
รายการตามแบบที่ค ณะกรรมการกําหนด ต่อคณะกรรมการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในเก้าสิบวัน
นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงครั้งแรก
การยื่นผังรายการตามวรรคสอง ให้ผู้ทดลองประกอบกิจการนําส่งด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์
ลงทะเบียน ณ สํานักงาน หรือสถานที่ที่สํานักงานกําหนด หรือรูปแบบ วิธีการอื่นใดที่คณะกรรมการ
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่กําหนด
ข้อ ๑๘ ในกรณีที่คณะกรรมการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าผังรายการของผู้ทดลองประกอบ
กิจการไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด และเห็นควรให้แก้ไขผังรายการ ให้ผู้ทดลอง
ประกอบกิจการแก้ไขผังรายการให้ถูกต้องภายในสิบห้าวั น นับตั้ง แต่ได้รั บแจ้ง จากพนัก งานเจ้าหน้า ที่
หรือตามที่คณะกรรมการกําหนด เพื่อให้คณะกรรมการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณา
เมื่อคณะกรรมการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นชอบผังรายการที่ผู้ทดลองประกอบกิจการได้แก้ไข
ตามวรรคแรกแล้ว ให้สํานักงานแจ้งผลให้ผู้ทดลองประกอบกิจการทราบเป็นหนังสือภายในสิบห้าวันทําการ
เว้นแต่เป็น กรณีที่มีเหตุเร่งด่วนอาจแจ้งผลให้ผู้ทดลองประกอบกิจการทราบทางโทรสาร หรือไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ก่อนการแจ้งด้วยหนังสือก็ได้
หลังจากได้รับแจ้งผลจากสํานักงานตามวรรคสองแล้ว ให้ผู้ทดลองประกอบกิจการเริ่มให้ทดลอง
ประกอบกิจการตามผังรายการที่คณะกรรมการเห็นชอบแล้วได้
ข้อ ๑๙ การเปลี่ยนแปลงผังรายการที่คณะกรรมการเห็นชอบแล้ว ให้ผู้ทดลองประกอบกิจการ
ยื่น ข้อมูลผังรายการและเอกสารประกอบที่ต้องการเปลี่ย นแปลง ต่อคณะกรรมการพิจารณาก่อนทํา
การเปลี่ย นแปลงไม่น้อ ยกว่า สิบห้า วัน โดยให้นําเอาความในข้อ ๑๗ มาใช้ บังคับ โดยอนุโลม และ
การพิจารณาเปลี่ยนแปลงผังรายการให้นําเอาความในข้อ ๑๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๒๒ ง
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๒๓ กันยายน ๒๕๕๖

ข้อ ๒๐ ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นเร่งด่วนที่มีผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ ภัยพิบัติ หรือมีเหตุฉุกเฉิน
หรือ เหตุอื่ น ใดที่ คณะกรรมการกํา หนด ผู้ ท ดลองประกอบกิจ การอาจดํา เนิ น รายการที่ แ ตกต่ างจาก
ผัง รายการหลักที่ค ณะกรรมการเห็นชอบแล้ว ได้ แต่ต้องแจ้งเหตุผล ความจําเป็น และรายละเอีย ด
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งให้ ค ณะกรรมการหรื อ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ท ราบภายในสิ บ ห้ า วั น นั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ไ ด้ มี
การเปลี่ยนแปลงผังรายการ
ข้อ ๒๑ รายการที่ผู้ทดลองประกอบกิจการจะออกอากาศได้ จะต้องไม่มีเนื้อหาสาระที่ก่อให้เกิด
การล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือไม่มีผลกระทบ
ต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือไม่มีการกระทําซึ่งเข้าลักษณะ
ลามกอนาจาร หรือ มีผลกระทบต่ อการให้ เกิด ความเสื่ อมทรามทางจิตใจหรื อสุข ภาพของประชาชน
อย่างร้ายแรง
ให้ ผู้ ท ดลองประกอบกิ จ การมี หน้ า ที่ ต รวจสอบการดํ า เนิ น การออกอากาศ โดยหากพบว่ า
มีการไม่ปฏิบัติตามความในวรรคหนึ่ง หรือมีลักษณะทํานองเดียวกัน ให้ดําเนินการแก้ไขหรือปฏิบตั ิให้ถูกต้อง
ก่อนที่จะมีการออกอากาศรายการนั้น หรือให้ระงับการออกอากาศทันที
ข้อ ๒๒ ผู้ทดลองประกอบกิจการต้องจัดให้มีการออกอากาศรายการ ดังต่อไปนี้
(๑) เพลงชาติไทย ออกอากาศทุกวัน เวลา ๘.๐๐ น. และเวลา ๑๘.๐๐ น.
(๒) ข่าวในพระราชสํานัก ออกอากาศทุกวัน ในช่วงเวลา ๑๙.๐๐ - ๒๐.๓๐ น. ในกรณีที่มี
เหตุจําเป็น ทําให้ไม่สามารถออกอากาศข่าวในพระราชสํานักได้ในเวลาปกติ ให้ออกอากาศในระหว่างเวลา
๑๙.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. ได้ โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การขอพระราชทานพระมหากรุณาตามที่สํานัก
ราชเลขาธิการกําหนด หรือตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
(๓) รายการที่มีเนื้อหาสร้างสรรค์สังคม หรือรายการสําหรับเด็กและเยาวชน อย่างน้อยวันละ
หกสิบนาที ในช่วงเวลา ๑๖.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ และช่วงเวลา ๐๗.๐๐ - ๐๙.๐๐ น.
ในวันเสาร์และวันอาทิตย์
ในระหว่างช่วงเวลา ๑๘.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. เป็นช่วงเวลาที่มีจํานวนผู้รับฟังสูง ซึ่งเด็กและเยาวชน
อาจรับฟังอยู่ด้ว ย ให้ออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาที่มีความเหมาะสมและจะไม่เป็น ภัย ต่อการพัฒ นา
ทั้งในด้านสติปัญญา อารมณ์ และสังคมของเด็กและเยาวชน ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจประกาศกําหนด
หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัดส่วนและช่วงเวลาออกอากาศที่เหมาะสมสําหรับรายการดังกล่าวเพิ่มเติมได้
ข้อ ๒๓ เพื่อคุ้มครองเด็กและเยาวชน ให้ผู้ทดลองประกอบกิจการดําเนินการออกอากาศรายการ
ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ย วกับผังรายการ และเนื้อหารายการที่ค ณะกรรมการประกาศกําหนด และต้อง
สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๒๒ ง
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๒๓ กันยายน ๒๕๕๖

ข้อ ๒๔ รายการที่ผู้ท ดลองประกอบกิจการจะออกอากาศได้ จะต้องได้รับสิท ธิในทรัพ ย์สิน
ทางปั ญ ญา หรือ สิ ท ธิ ในการทํ าซ้ํ า ดัด แปลง เผยแพร่ท รัพ ย์สิ น ทางปั ญ ญา หรื อสิ ท ธิ ในทรั พ ย์ สิ น
ทางปัญญาอื่นใดที่จําเป็นก่อนนํามาออกอากาศ
คณะกรรมการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ อาจเรียกให้ผู้ทดลองประกอบกิจการส่งเอกสารหลักฐาน
การได้รับสิทธิตามวรรคหนึ่งได้ตามที่เห็นสมควร
ข้อ ๒๕ การดําเนินการออกอากาศของผู้ทดลองประกอบกิจการ ให้คํานึงถึงการจัดให้มีบริการ
ที่เหมาะสมเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการ และคนด้อยโอกาสให้สามารถเข้าถึง
หรือรับรู้ และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการกระจายเสียงได้อย่างเสมอภาคกับบุคคลทั่วไป โดยอาจ
จัดให้มีบริการกระจายเสียงที่ออกอากาศรายการอ่านหนังสือเต็มเวลา หรือบริการในรูปแบบอื่นใดที่ทําให้
คนพิการและคนด้อยโอกาสเข้าถึงหรือรับรู้การให้บริการได้สําหรับรายการที่นําเสนอข้อมูลข่าวสารสาธารณะ
ในเวลาออกอากาศอย่างน้อยวันละหกสิบนาที
ข้อ ๒๖ ผู้ทดลองประกอบกิจการต้องจัดให้มีการบันทึกรายการที่ได้ออกอากาศไปแล้วทุกรายการ
ด้วยวิธีการใด ๆ ที่สามารถถ่ายทอดกลับมาเป็นรายการนั้นได้ และเก็บรักษาไว้เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ทําการตรวจสอบได้ โดยระยะเวลาการจัดเก็บต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน เว้นแต่คณะกรรมการจะกําหนด
เป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ การบันทึกรายการดังกล่าวจะต้องไม่ดําเนินการแก้ไข หรือดัดแปลงให้แตกต่างจากรายการ
ที่ได้ออกอากาศ
ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่พ บว่า มีรายการที่ได้ออกอากาศไปแล้ว ฝ่าฝืนต่อกฎหมายว่าด้ว ย
การประกอบกิ จการกระจายเสีย งและกิ จการโทรทัศ น์ หรื อประกาศที่ คณะกรรมการกํา หนด หรื อ
กฎหมายอื่น ๆ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจเรียกบัน ทึกรายการที่ได้ออกอากาศไปแล้วตามวรรคหนึ่ง
ผู้ทดลองประกอบกิจการจะต้องส่งบันทึกรายการดังกล่าวภายในเจ็ดวัน นับแต่ได้รับแจ้งจากพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิพนักงานเจ้าหน้าที่ในการระงับการออกอากาศรายการเป็นการชั่วคราว
หมวด ๔
การหารายได้กิจการวิทยุกระจายเสียง
ข้อ ๒๗ ผู้ทดลองประกอบกิจการบริการสาธารณะจะหารายได้จากการโฆษณาไม่ได้ เว้นแต่
(๑) เป็นการหารายได้โดยการโฆษณาหรือเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับงานหรือกิจการของหน่วยงาน
ของรั ฐ หรื อ รั ฐ วิ ส าหกิ จ สมาคม มู ล นิ ธิ หรื อ นิ ติ บุ ค คลอื่ น ที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการดํ า เนิ น กิ จ การ
เพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยไม่แสวงหากําไรในทางธุรกิจ หรือ
(๒) เป็นการเสนอภาพลักษณ์ขององค์กร บริษัท และกิจการ โดยมิได้มีการโฆษณาสรรพคุณ
คุณประโยชน์ หรือคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม
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การเสนอภาพลักษณ์ต ามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เป็นการสร้างการรับรู้ถึงตราสิน ค้า หรือนําเสนอ
เกี่ย วกับผลิ ต ภัณ ฑ์ หรือกล่าวถึง สรรพคุณ คุณ ภาพ หรือคุณ ประโยชน์ท างกายภาพของผลิต ภัณ ฑ์
ที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด ๆ แก่ผู้บริโภค
ผู้ทดลองประกอบกิจการบริการสาธารณะที่มีวัตถุประสงค์หลักในการประกอบกิจการ เพื่อความมั่นคง
ของรั ฐ หรือ ความปลอดภั ย สาธารณะ ให้ ห ารายได้ จ ากการโฆษณาได้ เท่ า ที่ เ พี ย งพอต่ อ การทดลอง
ประกอบกิจการโดยไม่เน้นการแสวงหากําไร
ข้อ ๒๘ ผู้ทดลองประกอบกิจการบริการชุมชนจะหารายได้จากการโฆษณาไม่ได้ แต่อาจมีรายได้
จากการบริจาค การอุดหนุนของสถานี หรือรายได้ทางอื่นซึ่งมิใช่การโฆษณา
การบริจาคหรือการอุดหนุน จะต้องสะท้อนถึงเงื่อนไขของการได้รับใบอนุญาตทดลองประกอบ
กิจการกระจายเสียงบริการชุมชน และไม่มีการแทรกแซง ไม่มีอิทธิพลต่อการบริหารสถานี หรือไม่ส่งผล
กระทบใด ๆ ต่อทิศทางการดําเนินงาน การผลิตรายการและเนื้อหารายการที่ออกอากาศ
ข้อ ๒๙ ผู้ทดลองประกอบกิจการบริการทางธุรกิจ สามารถหารายได้จากการโฆษณาหรือวิธีการ
อื่นใดได้ไม่เกินชั่วโมงละสิบสองนาทีครึ่ง โดยเมื่อรวมเวลาโฆษณาตลอดทั้งวันเฉลี่ยแล้วต้องไม่เกินชั่วโมงละ
สิบนาที
ข้อ ๓๐ ให้ ผู้ ท ดลองประกอบกิ จ การจั ด ทํ า และบั น ทึ ก ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ รายได้ แ ละค่ า ใช้ จ่ า ย
ในการดําเนิน งานของสถานีในช่ว งหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับอนุญ าตให้ท ดลองประกอบกิจการ และให้ยื่น
ต่อคณะกรรมการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เมื่อมีการร้องขอ
ผู้ท ดลองประกอบกิจการบริการชุ มชนให้ส่ งข้อมูล ตามวรรคหนึ่ง ตามที่กํ าหนดในประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์
การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕
หมวด ๕
มาตรการเพื่อบังคับการให้เป็นไปตามประกาศ
ข้อ ๓๑ กรณีผู้ท ดลองประกอบกิจการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้ว ยการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือมาตรการที่เกี่ยวกับ
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่คณะกรรมการกําหนด หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่มี
โทษทางอาญา นอกจากต้องรับโทษตามกฎหมายอื่น แล้ว ให้พ นักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจดําเนิน การ
ดังต่อไปนี้
(๑) ออกคําสั่งให้ผู้ทดลองประกอบกิจการชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษร
(๒) ตั ก เตื อ นเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรให้ ดํ า เนิ น การแก้ ไ ข ปรั บ ปรุ ง หรื อ ปฏิ บั ติ ใ ห้ ถู ก ต้ อ ง
หรือเหมาะสมภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในคําสั่ง
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หากผู้ทดลองประกอบกิจการยังคงฝ่าฝืน ไม่ดําเนินการแก้ไข ปรับปรุง หรือปฏิบัติให้ถูกต้อง
หรือเหมาะสมตาม (๒) พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจสั่งให้ผู้ทดลองประกอบกิจการระงับการกระทําที่ฝ่าฝืนนั้น
ในกรณีที่ผู้ทดลองประกอบกิจการได้รับคําสั่งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ต ามวรรคหนึ่ง ไม่พอใจ
ในคํา สั่ งดั งกล่ าว ให้มี สิท ธิ อุท ธรณ์ คํา สั่ง ต่ อคณะกรรมการภายในสามสิ บวั น นับ แต่ วั น ที่ ได้ รั บแจ้ ง
คําสั่งดังกล่าว การอุทธรณ์ไม่เป็น เหตุให้ทุเลาการบังคับตามคําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ และให้ถือว่า
คําวินจิ ฉัยของคณะกรรมการเป็นที่สุด
หากผู้ทดลองประกอบกิจการไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง และพ้นกําหนด
ระยะเวลาอุทธรณ์ตามวรรคสอง หรือคณะกรรมการวินิจฉัยยืนตามคําสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ เมื่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ได้มีหนังสือเตือนแล้วไม่ปฏิบัติตามคําสั่งนั้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่กําหนดค่าปรับทางปกครอง
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
ในกรณีที่ผู้ ท ดลองประกอบกิจการยั งมีการดํา เนิน การที่ ฝ่าฝื น นั้น ซ้ํ าอีก หรือกรณีที่มี ค วาม
เสียหายร้ายแรงต่อประโยชน์สาธารณะ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รวบรวมข้อเท็จจริง พร้อมจัดทํารายงาน
ความเห็น เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาพักใช้หรือเพิกถอนการทดลองประกอบกิจการ
ข้อ ๓๒ ในกรณี ที่ ป รากฏแก่ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ว่ า ผู้ ท ดลองประกอบกิ จ การฝ่ า ฝื น หรื อ
ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการทดลองประกอบกิจการข้อ ๑๓ (๑) และ (๒) ของประกาศคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการวิท ยุกระจายเสีย ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้พ นักงานเจ้าหน้า ที่ร วบรวมข้อ เท็จ จริง
และพยานหลั ก ฐาน พร้ อ มจั ด ทํ า รายงานความเห็ น เสนอต่ อ คณะกรรมการเพื่ อ พิ จ ารณาเพิ ก ถอน
การทดลองประกอบกิจการภายในสามสิบวันทําการ
ในกรณีที่ปรากฏแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ว่า ผู้ทดลองประกอบกิจการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข
ในการทดลองประกอบกิจการในกรณีอื่นใดในข้อ ๑๓ (๓) - (๑๕) ของประกาศคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้นําข้อ ๓๑ ตามประกาศนี้มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๓๓ การดําเนิน การตามหมวด ๕ ให้นํากฎหมายว่าด้ว ยวิธีปฏิบัติร าชการทางปกครอง
ในส่วนที่เกี่ยวกับการพิจารณาชั้นพนักงานเจ้าหน้าที่มาใช้บังคับแก่การพิจารณาของคณะกรรมการโดยอนุโลม
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
พันเอก นที ศุกลรัตน์
ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

หมายเลขเออกสาร
แบบ ปส. ๐๘

แแบบรับรองกาารปฏิบัติตามเงือ่ นไข
การทดดลองประกอบบกิจการวิทยุกกระจายเสียง

หน้ า ๑ จาก
จ ๔
เลขรับที่.......................................
วันที่รับ.......................
.
.................

ปประเภทผู้ยนื่ คคําขอ
ข้อมูลผูย้ยืื่นคําขอ
[…] นิติบุคคล
ชื่อนิติบุคคคล/กลุ่มคน……….......................................................................... […] กลุม่ คนน
ชื่อสถานี......................
.
.................................................................................
ปประเภทการททดลองประกออบกิจการ
คลื่นความมถี่ ..............................MHzz.
ก
เว็บไซต์ ((Website) (ถ้้ามี)........................................................................... […] วิทยุกระะจายเสียงบริการสาธารณะ
[…] วิทยุกระะจายเสียงบริการชุ
ก มชน
ที่ตั้งสถานนี……..........................................................................................
ก
รกิจ
เลขที่................... ตรออก/ซอย .................... ถนนน …….............................. […] วิทยุกระะจายเสียงบริการทางธุ
หมู่ที่ ........... แขวง/ตําาบล ……..................... เขต/อําเภอ.………...............
จั ง หวั ด …...…..............................รหั ส ไปรษณ
ณี ย์ …......... .............
โทรศัพท์……............ ................. . โทรสาร........................................
E-mail..................................................................................................
เลขที่ประะจําตัวผู้เสียภาาษี.........................................................................
รายละเอีอียดเงื่อนไขกาารทดลองประะกอบกิจการวิวิทยุกระจายเเสียง
ผู้ทดลองปรระกอบกิจการรได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการรทดลองประกกอบกิจการ ตามประกาศ
ต
คณะกรรมกาาร
กิจการกรระจายเสียง กิจการโทรทัศนน์ และกิจการรโทรคมนาคมมแห่งชาติ เรื่อง
อ หลักเกณฑ์การอนุญาตททดลองประกออบ
กิจการวิทยุ
ท กระจายเสียยง พ.ศ. ๒๕๕๕๕ ดังต่อไปนี้
(๑) คุณสมบบัติการเป็นผู้ททดลองประกออบกิจการวิทยุกระจายเสียง
 มีคุ ณสมบั ติ ค รบบถ้ วนตามข้ อ ๖ ประกาศคคณะกรรมกาารกิ จการกระะจายเสี ยง กิ จการโทรทั ศศน์
แล ะกิ จ การโทรรคมนาคมแหห่ ง ชาติ เรื่ อ ง หลั ก เกณฑฑ์ ก ารอนุ ญ า ตทดลองปรระกอบกิ จ กาาร
วิทยยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕๕
(๒) การทดดลองประกอบบกิจการด้วยตนนเอง และถือเป็
เ นสิทธิเฉพาะตัวจะโอนแกก่กันมิได้
 ได้ ททดลองประ กอบกิ จ การรด้ ว ยตนเอง มาตลอดระะยะเวลากา รทดลองปร ะกอบกิ จ กาาร
วิทยุยกระจายเสียง
ย โดยมิได้กรระทําการอย่าางใด ๆ อันเข้ข้าข่ายหรือมีลลักษณะโอนใให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใใด
เพือ่อดําเนินการทดลองประกอบบกิจการวิทยุกกระจายเสียงแแทน

หมายเลขเออกสาร
แบบ ปส. ๐๘

แแบบรับรองกาารปฏิบัติตามเงือ่ นไข
การทดดลองประกอบบกิจการวิทยุกกระจายเสียง

หน้ า ๒ จจาก ๔
เลขรับที่.......................................
วันที่รับ.......................
.
.................

(๓) เนื้อหาสาระของรายการที่ดําเนินกการทดลองอออกอากาศ
 มีกาารทดลองออกอากาศรายกการที่มีเนื้อหาาสาระที่ไม่ก่ออให้เกิดการล้มมล้างการปกคครองในระบออบ
ประะชาธิปไตยอันมี
น พระมหากกษัตริย์ทรงเป็ป็นประมุข หรืรือที่ไม่มีผลกระทบต่อควาามมั่นคงของรัรัฐ
ควาามสงบเรียบร้ร้ อยหรือ ศีลธธรรมอันดี ของงประชาชน หหรื อไม่มีการกกระทํา ซึ่งเข้าลั
า กษณะลามมก
อนาจาร หรือไม่มีผลกระทบตต่อการให้เกิดดความเสื่อมททรามทางจิตใจจหรือสุขภาพพของประชาชชน
อย่าางร้ายแรง มาตลอดระยะเววลาการทดลองออกอากาศหหนึ่งปี
(๔) การบันนทึกรายการที่ไได้ทดลองออกกอากาศไปแล้ล้ว
 ได้จจััดการและดําเนินการบันทึกกรายการที่ได้้ทดลองออกออากาศไว้ในเทปหรือวัสดุอย่างอื่น หรือด้ววย
วิธการใด
กี
ๆ ที่สามารถถ่ายทอดดกลับมาเป็นรรายการนั้นได้ และเก็บรักษษาไว้เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าาที่
ตรววจสอบได้ โดยมีระยะเวลาาการเก็บรักษษาการบันทึกไมม่น้อยกว่าสามสิบวันนับตั้งงแต่รายการนันั้น
ได้ททดลองออกอาากาศโดยสถานีนี
(๕) การเสนนอผังรายการ
 ได้เเสนอผังรายการตามประเภภทการทดลอองประกอบกิจจการวิทยุกระะจายเสียงที่ไดด้รับอนุญาตใให้
ทดลองประกอบบกิจการ ต่อคณ
ณะกรรมการหรือพนักงานนเจ้าหน้าที่ภาายในสามเดือนนั
น บตั้งแต่วันนที่
ได้รรัับอนุญาตให้ททดลองประกออบกิจการแล้ว
 ได้แจ้
แ งต่อคณะกรรรมการหรือพพนักงานเจ้าหน้
ห าที่ให้ทราบบไม่น้อยกว่าเจ็จ็ดวันก่อนดําเนิ
เ นการทดลออง
ออกกอากาศ กรณี
ณีที่ประสงค์จะะเปลี่ยนแปลงผผังรายการและสัดส่วนรายกการที่ได้แจ้งไว้ว้
 ได้แแจ้งต่อคณะกรรรมการหรือพพนักงานเจ้าหนน้าทีโ่ ดยพลัน กรณีที่มีความมจําเป็นเร่งด่วนต่อประโยชนน์
สาธธารณะ เมือ่ ได้ด้มีการทดลองออกอากาศแตตกต่างจากผังงรายการที่ได้แแจ้งไว้ต่อคณะกรรมการหรือ
พนัักงานเจ้าหน้าาที่
(๖) การปรระกาศข้อมูลที่สําคัญของกการทดลองปรระกอบกิจการร ได้ดําเนินการประกาศข้้อมูลดังต่อไปปนี้
ทุกต้นชชั่วโมง
 ชื่อสสถานี ว่า ....................................................................................................................
 คลื่นนความถี่ .......................................................................................................................
 ชื่อผผู้ดําเนินรายการตามผังรายการที่ได้ยื่นไว้ว้ต่อคณะกรรมมการหรือเจ้าพพนักงาน
 หมาายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ..........................................................................................

หมายเลขเออกสาร
แบบ ปส. ๐๘

แแบบรับรองกาารปฏิบัติตามเงือ่ นไข
การทดดลองประกอบบกิจการวิทยุกกระจายเสียง

หน้ า ๓ จจาก ๔
เลขรับที่.......................................
วันที่รับ.......................
.
.................

(๗) การหารายได้
 ได้ ถถืื อ ปฏิ บั ติ ต า มหลั ก เกณฑฑ์ ก ารหารายไได้ ใ ห้ เ ป็ น ไปปตามเงื่ อ นไขขที่ กํ า หนดในนภาคผนวก ก
ภาคคผนวก ข หรืรือ ภาคผนวก ค ของประกกาศคณะกรรมมการกิจการกกระจายเสียง กิจการโทรทัศศน์
แล ะกิ จ การโทรรคมนาคมแหห่ ง ชาติ เรื่ อ ง หลั ก เกณฑฑ์ ก ารอนุ ญ า ตทดลองปรระกอบกิ จ กาาร
วิทยยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕๕ อย่างเคร่งครัด
(๘) การแต่งตั้งผู้อํานวยกการสถานี
 ได้แแต่งตั้งให้ (นายย/นาง/นางสาาว/อื่นๆ ระบุ) ..................................................................ซึ่งมีสัญชาาติ
ไทยยให้มีหน้าที่ควบคุมดูแลให้ห้มีการออกอาากาศ ให้เป็นไไปตามขอบเขขตเงื่อนไขที่กําหนด โดยได้ด้มี
ระเเบียบ ข้อบังคับไว้
บ โดยชัดแจ้จ้ง
(๙) การรบบกวนคลื่ นคว ามถี่ มิได้ แ พพร่ กระจายค ลื่ นความถี่ใ นนการทดลองปประกอบกิ จ การที
ก ่ ก่อ ให้ เกิ ด
การรบกวนคลื่นความถี่ของผู้ที่ได้รรับั อนุญาตให้ใช้
ใ คลื่นความถีถี่ในกิจการ ดังต่
ง อไปนี้
 กิจกการวิทยุทางกการบิน
 กิจกการวิทยุคมนาาคม
 กิจกการโทรคมนาคม
 กิจกการวิทยุกระจจายเสียง และกิกิจการวิทยุโททรทัศน์
 สถาานีวิทยุของปรระเทศเพื่อนบ้้าน
 ได้ ปปรั บ ปรุ ง แก้้ ไ ข และระงั บบการแพร่ ก รระจายคลื่ น คความถี่ ที่ ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด การรบบกวนโดยทั นที
น
เมื่ออได้แจ้งจากพนนักงานเจ้าหน้น้าที่
(๑๐) การใชช้คลื่นความถี่
 ไได้ถือปฏิบัติตตามหลักเกณ
ณฑ์การใช้คลื่นนความถี่ตามภภาคผนวก ง ของประกาศคณะกรรมกาาร
กิจการกระจาายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิ
แ จการโททรคมนาคมแหห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์กาาร
อนุญาตทดลอองประกอบกิจจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศศ. ๒๕๕๕ โดยยครบถ้วนทุกประการ
ป
(๑๑) การขขอรับใบอนุญาาตตามกฎหมาายว่าด้วยวิทยุคมนาคม
 ไได้ ดํ า เนิ น กา รเพื่ อ ยื่ น คํ า ขอรั
ข บ ใบอนุ ญ
ญาตให้ มี ใช้ เครื่ อ งวิ ท ยุ คคมนาคม และะตั้ ง สถานี วิ ททยุ
คมนาคมให้แล้วเสร็จภายในนหนึ่งปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับออนุญาตให้ทดดลองประกอบกิจการ ดังนี้
 ตรวจสอบเคครื่ อ งส่ ง วิ ท ยุ กระจายเสี
ก
ย งงให้ มี ลั ก ษณะะทางเทคนิ ค ตตามมาตรฐานนทางเทคนิ คคที่
คณะกรรมกาารกําหนดไว้ ใในภาคผนวก ซ ประกาศคณ
ณะกรรมการกิจการกระจาายเสียง กิจกาาร

หมายเลขเออกสาร
แบบ ปส. ๐๘

แแบบรับรองกาารปฏิบัติตามเงือ่ นไข
การทดดลองประกอบบกิจการวิทยุกกระจายเสียง

หน้ า ๔ จจาก ๔
เลขรับที่.......................................
วันที่รับ.......................
.
.................

โโทรทัศน์ และะกิจการโทรคมมนาคมแห่งชาาติ เรื่อง หลักกเกณฑ์การอนุนุญาตทดลองปประกอบกิจกาาร
วิทยุกระจายเเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕๕ เมื่อวันที่ ..................................
 ไได้รับใบอนุญ
ญาตให้มี ใช้ เคครื่องวิทยุคมนนาคม ตามพรระราชบัญญัตติิวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๙๘
เมื่อวันที่ .....................................
 ไได้รั บ ใบอนุ ญ
ญาตให้ ตั้ง สถาานีวิ ทยุ ค มนาาคม ตามพระะราชบั ญ ญัติ ววิิ ท ยุ คมนาคมม พ.ศ. ๒๔๙๙๘
เมื่อวันที่ .......................................
(๑๒) การตัตั้งหรือการขอเเปลี่ยนแปลงคความสูงสายอาากาศของสถาานี
 สถานี........................................................................................................................
ย
มอาคารโดยครบบถ้วนทุกประกการ
 ปฏิบัติตามกฎฎหมายว่าด้วยการควบคุ
ณเขตปลอดภัยการเดิ
ย
นอากาศได้รับอนุญ
ญาตจากหน่วยงานที
ย
่มีอํานาาจ
 กรณีสถานีตั้งงอยู่ในบริเวณ
ตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศแล้ว
(๑๓) ดําเนินการออกอากกาศแจ้งข่าวหหรือเตือนภัย
 ไได้ อ อกอากาาศแจ้ ง ข่ า วหรืรื อ เตื อ นภั ย ใหห้ ป ระชาชนททราบเมื่ อ รั ฐ บาล
บ หรื อ หนน่ ว ยงานของรัรั ฐ
ร้ อ งขอกรณี ที่ มี ภั ย พิ บั ติ หหรื อ มี เ หตุ ฉุ กกเฉิ น หรื อ มี ก รณี อื่ น ตามมที่ ค ณะกรรรมการกํ า หนนด
มาโดยตลอด
ก
และะได้ปฏิบัติตามมเงื่อนไขการททดลองประกออบ
ข้าพเจ้าขอรัรับรองว่าข้อมูลลดังกล่าวข้างตต้นเป็นจริงทุกประการ
ท กระจายเสียยงข้างต้นทุกปประการ
กิจการวิทยุ
ลงชื่อ ................................................... ผู้มีอานาจกระทํ
าํ
าการแทนนิติบคุคคล/กลุ่มคน
(……………………………………………….)
วัน/เดือน/ปีปี ...................................................

