หมายเลขเอกสาร
แบบ ปส. ๐๑

แบบคําขอทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

หนา ๑ จาก ๑๐
เลขรับที่.......................................
วันที่รับ........................................

ผูยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการ เปน
ประเภทผูยื่นคําขอ
[…] ผูที่เคยทดลองออกอากาศในลักษณะชั่วคราว
[…] นิติบุคคล
เลขที่................................ลงวันที่............................................... […] กลุมคน
มีผลตั้งแตวันที่ ..........................................................................
หมดอายุเมื่อวันที่…….................................................................. ประเภทการทดลองประกอบกิจการ
[....] ผู ยื่ น คํ า ขอรั บ ใบอนุ ญ าตตามประกาศคณะกรรมการกิจ การ […] วิทยุกระจายเสียงบริการสาธารณะ
โทรคมนาคมแห ง ชาติ เรื่ อง หลั ก เกณฑแ ละวิ ธี การอนุ ญ าต […] วิทยุกระจายเสียงบริการชุมชน
ประกอบกิ จ การบริ ก ารชุ ม ชนชั่ ว คราว (วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง […] วิทยุกระจายเสียงทางธุรกิจ
ชุมชน) กอนวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕
[...] ผูรับใบอนุญาตตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตประกอบกิจการ
บริ การชุ ม ชนชั่ ว คราว (วิ ท ยุ กระจายเสี ย งชุม ชน) ก อ นวั น ที่
๓๐ เมษายน ๒๕๕๕
สวนที่ ๑ ขอมูลผูยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการ (โปรดกรอกรายละเอียดใหครบถวน)
๑.๑ ขอมูลผูยื่นคําขอกรณีนิติบุคคล
๑.๑.๑ ชื่อนิติบุคคล…....................................................................................................................................................
เว็บไซต (Website) (ถามี)..................................................................................................................................
๑.๑.๒ ที่ตั้งนิติบุคคล……...............................................................................................................................................
เลขที่...........................ตรอก/ซอย...........................ถนน…….......................หมูที่.................................................
แขวง/ตําบล……..................................เขต/อําเภอ……................................จังหวัด…….........................................
รหัสไปรษณีย……................. โทรศัพท……....................................... โทรสาร......................................................
E-mail............................................เลขที่ประจําตัวผูเสียภาษี..............................................................................
๑.๑.๓ ชื่อผูมีอํานาจกระทําการผู ก พั น นิ ติ บุ ค คล
ชื่อผูมีอํานาจกระทําการผู ก พั น นิ ติ บุ ค คล (บุ ค คลที่ ๑) ..............................................................................
ตําแหนง...............................................................โทรศัพท................................................................................
โทรศัพทเคลื่อนที่ ............................................... โทรสาร................................................................................
E-mail............................................................................................อายุ.................ป สัญชาติ...........................
บัตรประจําตัวประชาชน บัตรขาราชการ บัตรอื่น (ระบุ)...............................................................
เลขที่บัตร.................................. ออกให ณ อําเภอ/เขต.............................. จังหวัด.........................................
อยูบานเลขที่......................... ตรอก/ซอย.............................ถนน.......................................................................
๑

สํานักงาน กสทช.
เลขที่ ๘๗ ซอยสายลม พหลโยธิน ๘ สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร. ๐ ๒๒๗๑ ๐๑๕๑-๖๐ ตอ ๔๗๑ โทรสาร ๐ ๒๒๗๘ ๕๒๐๒ www.nbtc.go.th

หมายเลขเอกสาร
แบบ ปส. ๐๑

แบบคําขอทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

หนา ๒ จาก ๑๐
เลขรับที่.......................................
วันที่รับ........................................

หมูที่..................ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต...........................................................................
จังหวัด...…......................................……..รหัสไปรษณีย. ......................................................................................
ชื่อผูมีอํานาจกระทําการผู ก พั น นิ ติ บุ ค คล (บุ ค คลที่ ๒) ..............................................................................
ตําแหนง...............................................................โทรศัพท................................................................................
โทรศัพทเคลื่อนที่ ............................................... โทรสาร................................................................................
E-mail............................................................................................อายุ.................ป สัญชาติ...........................
บัตรประจําตัวประชาชน บัตรขาราชการ บัตรอื่น (ระบุ)...............................................................
เลขที่บัตร.................................. ออกให ณ อําเภอ/เขต.............................. จังหวัด.........................................
อยูบานเลขที่......................... ตรอก/ซอย.............................ถนน.......................................................................
หมูที่..................ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต...........................................................................
จังหวัด...…......................................……..รหัสไปรษณีย. ......................................................................................
ชื่อผูมีอํานาจกระทําการผู ก พั น นิ ติ บุ ค คล (บุ ค คลที่ ๓) ..............................................................................
ตําแหนง...............................................................โทรศัพท................................................................................
โทรศัพทเคลื่อนที่ ............................................... โทรสาร................................................................................
E-mail............................................................................................อายุ.................ป สัญชาติ...........................
บัตรประจําตัวประชาชน บัตรขาราชการ บัตรอื่น (ระบุ)...............................................................
เลขที่บัตร.................................. ออกให ณ อําเภอ/เขต.............................. จังหวัด.........................................
อยูบานเลขที่......................... ตรอก/ซอย.............................ถนน.......................................................................
หมูที่..................ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต...........................................................................
จังหวัด...…......................................……..รหัสไปรษณีย. ......................................................................................
๑.๒ ขอมูลผูยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการ (กรณีกลุมคน)
๑.๒.๑ ชื่อกลุมคน….......................................................................................................................................................
วัตถุประสงคการจัดตั้งกลุม …………………………………………………………………………………………….......................
ผูรับมอบอํานาจ.................................................................................................................................................
อยูบานเลขที่....................................... หมูที่............................................... ตรอก/ซอย...................................
ถนน................................................แขวง/ตําบล………………………………………...................................................
อําเภอ/เขต......................................จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย.....................................
โทรศัพท........................................โทรสาร…………….......... Email…….............................................................
เลขที่บัตรประชาชน..........................................................................................................................................
ออกให ณ อําเภอ/เขต...................................................จังหวัด.......................................................................
วันหมดอายุ.......................................................................................................................................................
๒

สํานักงาน กสทช.
เลขที่ ๘๗ ซอยสายลม พหลโยธิน ๘ สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร. ๐ ๒๒๗๑ ๐๑๕๑-๖๐ ตอ ๔๗๑ โทรสาร ๐ ๒๒๗๘ ๕๒๐๒ www.nbtc.go.th

หมายเลขเอกสาร
แบบ ปส. ๐๑

แบบคําขอทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

หนา ๓ จาก ๑๐
เลขรับที่.......................................
วันที่รับ........................................

๑.๒.๒ ที่ติดตอกลุมคน……............................................................................................................................................
เลขที่...........................ตรอก/ซอย...........................ถนน…….......................หมูท.ี่ ...............................................
แขวง/ตําบล……..................................เขต/อําเภอ……................................จังหวัด…….........................................
รหัสไปรษณีย……................. โทรศัพท……....................................... โทรสาร......................................................
E-mail.................................................................................................................................................................
๑.๒.๓ รายชื่อสมาชิกกลุมคน (สามารถแนบรายชื่อเพิ่มเติมได)
๑. ชื่อ……...................................................นามสกุล..................................................................................................
อยูบานเลขที่.................................. หมูที่......................... ตรอก/ซอย..................................................................
ถนน............................................................ แขวง/ตําบล.....................................................................................
อําเภอ/เขต................................................จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย...............................
โทรศัพท............................................. โทรสาร......................................... E-mail...............................................
เลขที่บัตรประชาชน..............................................................................................................................................
ออกให ณ อําเภอ/เขต.................................... จังหวัด........................... วันหมดอายุ........................................
๒. ชื่อ……...................................................นามสกุล.................................................................................................
อยูบานเลขที่.................................. หมูที่......................... ตรอก/ซอย..................................................................
ถนน............................................................ แขวง/ตําบล.....................................................................................
อําเภอ/เขต................................................จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย...............................
โทรศัพท............................................. โทรสาร......................................... E-mail...............................................
เลขที่บัตรประชาชน..............................................................................................................................................
ออกให ณ อําเภอ/เขต.................................... จังหวัด........................... วันหมดอายุ...........................................
๓. ชื่อ……...................................................นามสกุล....................................................................................................
อยูบานเลขที่..................................หมูที่...................................ตรอก/ซอย............................................................
ถนน...................................................แขวง/ตําบล................................................................................................
อําเภอ/เขต ...........................................จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย.........................................
โทรศัพท..........................................โทรสาร..........................................E-mail.....................................................
เลขที่บัตรประชาชน ..............................................................................................................................................
ออกให ณ อําเภอ/เขต..............................จังหวัด...........................วันหมดอายุ....................................................

๓

สํานักงาน กสทช.
เลขที่ ๘๗ ซอยสายลม พหลโยธิน ๘ สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร. ๐ ๒๒๗๑ ๐๑๕๑-๖๐ ตอ ๔๗๑ โทรสาร ๐ ๒๒๗๘ ๕๒๐๒ www.nbtc.go.th

หมายเลขเอกสาร
แบบ ปส. ๐๑

แบบคําขอทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

หนา ๔ จาก ๑๐
เลขรับที่.......................................
วันที่รับ........................................

สวนที่ ๒ ขอมูลสถานีทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (โปรดกรอกรายละเอียดใหครบถวน)
๒.๑ รายละเอียดสถานีทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
๒.๑.๑ ชื่อสถานีวิทยุกระจายเสียง..................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
วัตถุประสงคการจัดตั้งสถานี (พอสังเขป)............................................................................................................
............................................................................................................................................................................
๒.๑.๒ สถานที่ตั้ง
(๑) ที่ตั้งสถานี (ไมตองกรอกหากเปนที่ตั้งเดียวกันกับที่ตั้งนิติบุคคล)
เลขที่.............. ชื่ออาคาร............................... หมายเลขหอง..................ตรอก/ซอย..........................................
หมูที่................ถนน...................................................... แขวง/ตําบล.................................................................
เขต/อําเภอ................................................จังหวัด.....................รหัสไปรษณีย...................................................
โทรศัพท ................................โทรสาร................................E-mail....................................................................
(๒) ที่ตั้งเสาอากาศ (ไมตองกรอกหากเปนที่ตั้งเดียวกันกับที่ตั้งนิติบุคคล)
เลขที่.............. ชื่ออาคาร........................................................ตรอก/ซอย............................................................
หมูที่................ถนน...................................................... แขวง/ตําบล...................................................................
เขต/อําเภอ................................................จังหวัด.....................รหัสไปรษณีย.....................................................
โทรศัพท....................................โทรสาร................................E-mail....................................................................
๒.๑.๓ ลักษณะเครื่องสง (กรณีไมสามารถระบุยี่หอ รุน หรือประเทศที่ผลิตได ใหทําเครื่องหมาย “-”)
(๑) ยี่หอ............................รุน.................................ประเทศที่ผลิต......................................................................
(๒) ระบบ ……..................……
(๓) การปรับความถี่
ปรับเปลี่ยนความถี่ไมได
ปรับเปลี่ยนความถี่ไดมากกวา ๑ ความถี่
๒.๑.๔ กําลังสงของเครื่องสงวิทยุกระจายเสียง
กิจการบริการสาธารณะ (ไมเกิน ........... วัตต)
กิจการบริการชุมชน
(ไมเกิน ............ วัตต)
กิจการทางธุรกิจ
(ไมเกิน ............ วัตต)
๒.๑.๕ ความสูงของเสาอากาศ (วัดจากจุดสูงสุดของสายอากาศถึงระดับพื้นดินของสิ่งปลูกสรางที่ใชติดตั้งสายอากาศนั้น)
กิจการบริการสาธารณะ (ไมเกิน ...............เมตร)
กิจการบริการชุมชน
(ไมเกิน .............. เมตร)
กิจการทางธุรกิจ
(ไมเกิน ............... เมตร)
๒.๑.๖ ความถี่ที่ตองการใชสงออกอากาศ (กรุณาระบุ) ......................................................MHz
๔

สํานักงาน กสทช.
เลขที่ ๘๗ ซอยสายลม พหลโยธิน ๘ สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร. ๐ ๒๒๗๑ ๐๑๕๑-๖๐ ตอ ๔๗๑ โทรสาร ๐ ๒๒๗๘ ๕๒๐๒ www.nbtc.go.th

หมายเลขเอกสาร
แบบ ปส. ๐๑

แบบคําขอทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

หนา ๕ จาก ๑๐
เลขรับที่.......................................
วันที่รับ........................................

๒.๑.๗ รัศมีการออกอากาศ
กิจการบริการสาธารณะ (ไมเกิน ............... กิโลเมตร)
กิจการบริการชุมชน
(ไมเกิน ................ กิโลเมตร)
กิจการทางธุรกิจ
(ไมเกิน ................ กิโลเมตร)
๒.๑.๘ พื้นที่การใหบริการ (พรอมแผนที่แสดงเขตพื้นที่การใหบริการ)
ครอบคลุมพื้นที่ตําบล.........................................................................................................................................
อําเภอ...............................................................................................................................................................
จังหวัด...............................................................................................................................................................
ลักษณะทางภูมิศาสตรของพื้นที่ใหบริการ (เชน ที่ราบ ที่เนินสูง ที่ราบสลับภูเขา เปนตน)
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
๒.๑.๙ แผนที่ (แสดงสถานที่ ตั้งพร อมกํา หนดพิกัดที่ตั้งของสถานีและเสาอากาศ) โดยสังเขป พรอมระบุชื่อถนน
ใหชัดเจน
พิกัดที่ตั้งสถานี : (ละติจูด)...................................................................................................................................
(ลองติจูด)................................................................................................................................
พิกัดที่ตั้งเสาอากาศ : (ละติจูด)...........................................................................................................................
(ลองติจูด).........................................................................................................................

๕

สํานักงาน กสทช.
เลขที่ ๘๗ ซอยสายลม พหลโยธิน ๘ สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร. ๐ ๒๒๗๑ ๐๑๕๑-๖๐ ตอ ๔๗๑ โทรสาร ๐ ๒๒๗๘ ๕๒๐๒ www.nbtc.go.th

หมายเลขเอกสาร
แบบ ปส. ๐๑

แบบคําขอทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

หนา ๖ จาก ๑๐
เลขรับที่.......................................
วันที่รับ........................................

๒.๒ รายละเอียดแผนการบริหารกิจการวิทยุกระจายเสียง
โครงสรางการบริหารจัดการของสถานี
๒.๒.๑ ผูอํานวยการสถานี
ชื่อ.............................................................นามสกุล..................................................................................................
เลขที่............................ตรอก/ซอย...............................................หมูที่.....................................................................
ถนน.............................................................แขวง/ตําบล..........................................................................................
เขต/อําเภอ......................................จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย......................................................
โทรศัพท............................(มือถือ)..........................................โทรสาร......................................................................
๒.๒.๒ กรรมการบริหารสถานี (ถามี)
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
๒.๒.๓ ชื่อเจาหนาที่รายการ.............................................................................................................................................
๒.๒.๔ ชื่อเจาหนาที่ธุรการ...............................................................................................................................................
๒.๒.๕ ชื่อเจาหนาที่เทคนิค..............................................................................................................................................
สวนที่ ๓ ขอมูลการดําเนินการกิจการวิทยุกระจายเสียง (โปรดกรอกรายละเอียดพอสังเขป)
รายละเอียดแผนบริการกิจการวิทยุกระจายเสียง
๓.๑ ผังรายการ สัดสวนรายการ การผลิตรายการ และการออกอากาศ
๓.๑.๑ ผังรายการและกําหนดเวลาใหบริการ (พรอมแนบผังรายการประกอบ)
[…] วันจันทร-ศุกร ชวงเวลา.......................................................................................................................
[…] วันเสาร-อาทิตย ชวงเวลา..................................................................................................................
[…] อื่นๆ ชวงเวลา........................................................................................................................................
๓.๑.๒ สัดสวนรายการ (ใหเลือกขอใดขอหนึ่ง)
[...] ขาวสารหรือสาระที่ประโยชนตอสาธารณะ มีสัดสวนไมนอยกวารอยละ ๗๐
[...] ขาวสารหรือสาระที่ประโยชนตอสาธารณะ มีสัดสวนไมนอยกวารอยละ ๒๕
[…] อื่นๆ (ระบุ) .................................................
๓.๑.๓ รูปแบบการจัดรายการ (เลือกไดมากกวา ๑ ขอ)
[...] จัดรายการสด
รอยละ ................ของจํานวนรายการที่ออกอากาศของสัปดาห
๖
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หมายเลขเอกสาร
แบบ ปส. ๐๑

แบบคําขอทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

หนา ๗ จาก ๑๐
เลขรับที่.......................................
วันที่รับ........................................

[...] เชื่อมโยงสัญญาณ (ระบุแหลงที่เชื่อมโยงสัญญาณ)................................................................................
รอยละ ................ของจํานวนรายการที่ออกอากาศของสัปดาห
[...] เผยแพรโดยสื่ออื่น ๆ (เชน CD /DVD/INTERNET เปนตน) (ระบุ) .......................................................
รอยละ ................ของจํานวนรายการที่ออกอากาศของสัปดาห
๓.๑.๔ การผลิตรายการ (เลือกไดมากกวา ๑ ขอ)
[...] ผลิตดวยตนเอง
รอยละ ................ของจํานวนรายการที่ออกอากาศทั้งหมดของสถานี
[...] รวมผลิตรายการ (ระบุชื่อผูรวมผลิต)...................................................................................................
รอยละ ................ของจํานวนรายการที่ออกอากาศของสัปดาห
[...] จางผลิต (ระบุชื่อผูรับจาง) .................................................................................................................
รอยละ ................ของจํานวนรายการที่ออกอากาศของสัปดาห
[...] ใหเชาชวงเวลา
รอยละ ................ของจํานวนรายการที่ออกอากาศทั้งหมดของสถานี
หมายเหตุ : “ผลิตดวยตนเอง” หมายถึง การจัดเตรียมเนื้อหาและแหลงที่มาของเนื้อหา เพื่อผลิตรายการ ตลอดจนการจัดรายการ
โดยสถานีของผูทดลองประกอบกิจการ
“ร ว มผลิ ต รายการ” หมายถึ ง การผลิ ต รายการที่ มี บุ ค ลากรหรื อ หน ว ยงานภายนอกสถานี เข า ร ว มผลิ ต รายการ
โดยอาจรวมดําเนินการหรือดําเนินการแตเพียงผูเดียวในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งหรือหลายขั้นตอนรวมกันเพื่อผลิตรายการ
“จ า งผลิ ต ” หมายถึ ง การที่ ผู ท ดลองประกอบกิ จ การมอบหมายหรื อ ว า จ า งบุ ค ลากรหรื อ หน ว ยงานภายนอก
เพื่อใหจัดเตรียมเนื้อหาเพื่อผลิตรายการ เพื่อใชในการดําเนินการทดลองประกอบกิจการ

๓.๒ การบริหารจัดการสถานี
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
๓.๓ การสราง/ขยายการมีสวนรวม (เฉพาะกิจการบริการชุมชน/กิจการบริการสาธารณะ)
....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
๗

สํานักงาน กสทช.
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หมายเลขเอกสาร
แบบ ปส. ๐๑

แบบคําขอทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

หนา ๘ จาก ๑๐
เลขรับที่.......................................
วันที่รับ........................................

....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
๓.๔ วิธีการและรูปแบบประเมินผลคุณภาพของสถานี
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
สวนที่ ๔ เอกสารประกอบคําขอ
๔.๑ หลักฐานของสมาคม มูลนิธิ นิติบุคคล
[…] สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของผูมีอํานาจกระทําการผูกพันนิติบุคคล/สมาคม/
มูลนิธิ
[…] สําเนาเอกสารแสดงการจั ดตั้ งนิ ติบุคคล เชน กฎหมายจัดตั้ง หนังสือรับ รองการจดทะเบีย นนิติบุคคล/
สมาคม/มูลนิธิ บัญชีผูถือหุน หนังสือบริคณหสนธิและขอบังคับนิติบุคคล/สมาคม/มูลนิธิ
[…] บัญชีรายชื่อผูอํานวยการสถานี กรรมการทุกคน เจาหนาที่รายการ เจาหนาที่ธุรการ และเจาหนาที่เทคนิค
พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน
[…] สําเนาคําสั่ง หรือหนังสือแตงตั้งผูแทนนิติบุคคล
[…] อื่น ๆ ไดแก........................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

๘
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หมายเลขเอกสาร
แบบ ปส. ๐๑

แบบคําขอทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

หนา ๙ จาก ๑๐
เลขรับที่.......................................
วันที่รับ........................................

๔.๒ เอกสารหลักฐาน และขอมูลการใหบริการในดานตางๆ ที่เกี่ยวของ
[...] สําเนาทะเบียนบานที่สถานี และ/หรือ เสาอากาศตั้งอยู
[...] แผนที่ตั้งสถานี และแผนที่ตั้งเสาอากาศสง ที่ระบุพิกัดที่ตั้งใหครบถวน
[...] เอกสาร หนังสือ หรือสัญญาการใหเชา หรือการใหใช โดยมีระยะเวลาไมนอยกวา ๒ ป (กรณีเปนสถานที่ตั้ง
สถานี และ/หรือ เสาอากาศสงที่ผูยื่นคําขอมิไดมีกรรมสิทธิ์)
[...] แผนที่แสดงเขตพื้นที่การใหบริการ โดยใหปรากฏขอมูลเขตพื้นที่ตั้งแตระดับตําบลขึ้นไป พรอมการระบุ
ละติจูด ลองติจูด อยางนอย ๔ จุดรอบเขตพื้นที่การใหบริการ (ทิศเหนือ ทิศใต ทิศตะวันออก และทิศ
ตะวันตก)
[…] หนังสือเอกสารการไดรับอนุญาตใหตั้งสถานี ในบริเวณเขตปลอดภัยทางเดินอากาศ(กรณีการขออนุญาตตั้ง
สถานีวิทยุคมนาคมตามกฎหมายวาดวยวิทยุคมนาคม)
[...] หนังสือเอกสารการไดรับอนุญาตใหตั้งหรือสรางสิ่งปลูกสรางสําหรับการติดตั้งเสาอากาศตามกฎหมายวา
ดวยการควบคุมอาคาร
[...] ภาพถายเสาอากาศสงที่แสดงใหเห็นสายอากาศโดยครบถวน
[…] ภาพถายเครื่องสง หองสง พรอมสถานีที่ปรากฏชื่อสถานีอยางชัดเจน (ตองเปนภาพถายจากสถานที่จริง)
[…] ผังรายการประจําสัปดาหของสถานีที่แสดงชื่อรายการ ชื่อผูจัดรายการ ภาษาที่ใชจัดรายการ จํานวนชั่วโมง
ในการออกอากาศของแตละรายการ
[…]
ขอมูลเกี่ยวกับการหารายได การบริหารจัดการสถานี สัดสวนรายการและเนื้อหารายการ ในกิจการ
กระจายเสียงบริการชุมชน
[…] อื่น ๆ ไดแก...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
สวนที่ ๕ คํารับรองของผูยื่นขอทดลองประกอบกิจการ
๕.๑ ข าพเจ า ขอรั บ รองว า เป น ผู มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ ว นดั งต อ ไปนี้ทุ ก ประการ โดยข อ มู ล ที่ ป รากฏในแบบคํ า ขอนี้
พรอมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขอทดลองประกอบกิจการถูกตองครบถวนและเปนความจริง
ทุกประการ (เลือกขอใดขอหนึ่ง)
[...] กิ จ การบริ ก ารสาธารณะ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามมาตรา ๘ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๓๓ (๑)
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑
[...] กิจการบริการชุมชน มีคุณสมบัติตามมาตรา ๘ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๓๓ (๒) พระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑
๙
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หมายเลขเอกสาร
แบบ ปส. ๐๑

แบบคําขอทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

หนา ๑๐ จาก ๑๐
เลขรับที่.......................................
วันที่รับ........................................

[...] กิจการทางธุรกิจ มีคุณสมบัติตามมาตรา ๘ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๓๓ (๓) พระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑
๕.๒ กรณีปรากฏในภายหลังวาขาพเจาขาดคุณสมบัติขอหนึ่งขอใด หรือทําเอกสารหลักฐานอันเปนเท็จ เพื่อใหไดมา
ซึ่งสิทธิทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ขาพเจายินยอมใหคณะกรรมการยกเลิกหรือเพิกถอนสิทธิ
ทดลองประกอบกิจการไดทันที
๕.๓ ข าพเจ ายิ นยอมปฏิ บั ติตามกฎหมาย ประกาศ ระเบี ยบ ขอบังคับ และเงื่อนไขข อกําหนดใดๆ อันเกี่ ยวของกั บ
การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงตามประเภทที่ไดยื่นคําขอไวทุกประการ
ลงชื่อ………………………………………ผูยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการ
(…………………………………….)
ลงชื่อ………………………………………ผูยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการ
(…………………………………….)
วัน/เดือน/ป …………………………………
สําหรับเจาหนาที่
คําขอ :
[ ] กรอกขอมูลครบถวน
[ ] กรอกขอมูลไมครบถวน
เอกสารประกอบตามประกาศ :
[ ] ครบถวน
[ ] ไมครบถวน
………………………............................................................................................................................................................
………………………............................................................................................................................................................
………………………............................................................................................................................................................
ความเห็นเจาหนาที่ผูตรวจสอบคําขอ
………………………............................................................................................................................................................
………………………............................................................................................................................................................
………………………............................................................................................................................................................
วันที่รับคําขอ :
เจาหนาที่ผูตรวจสอบคําขอ :
๑๐

สํานักงาน กสทช.
เลขที่ ๘๗ ซอยสายลม พหลโยธิน ๘ สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร. ๐ ๒๒๗๑ ๐๑๕๑-๖๐ ตอ ๔๗๑ โทรสาร ๐ ๒๒๗๘ ๕๒๐๒ www.nbtc.go.th

