ราง

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
เรื่อง หลักเกณฑการกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
พ.ศ. ....
____________________
โดยที่เปนการสมควรใหมีหลักเกณฑการกํากับการทดลองประกอบกิจการ เพื่อกํากับดูแล
การทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงใหเปนไปดวยความเรียบรอย
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๒๗ (๓) (๔) (๕) (๖) (๑๐) (๑๓) (๑๕) (๑๖) (๒๔) (๒๕) มาตรา ๓๔ และ
มาตรา ๓๗ แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน 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 แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑ อันมี
บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๖ มาตรา
๔๓ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําได โดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติ จึงกําหนดหลักเกณฑการกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ....”
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาประกาศ ระเบียบ ขอบังคับหรือคําสั่งอื่นใด ในสวนที่มีกําหนดไวแลวในประกาศนี้
หรือซึ่งขัด หรือแยงกับประกาศนี้ใหใชประกาศนี้แทน
ขอ ๔ ในประกาศนี้
“การทดลองประกอบกิจการ” หมายความวา การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงประเภท
กิจการบริการสาธารณะ กิจการบริการชุมชน กิจการทางธุรกิจ ดวยวิธีการทดลองออกอากาศ
“ผูทดลองประกอบกิจการ” หมายความวา ผูไดรับสิทธิทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
เรื่อง หลักเกณฑการอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕”
“สถานี ” หมายความวา สถานที่ที่ใชสําหรับ ทํา การทดลองสงขาวสารสาธารณะหรือรายการของ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ไมวาจะเปนการสงผานโครงขายของตนเองหรือของผูอื่นก็ตาม
“ภาษาราชการ” หมายความวา ภาษาที่ใชสื่อสารในราชการ
“รายการ” หมายความวา เนื้อหาที่ผลิตขึ้นเพื่อใหบริการกระจายเสียงที่มิใชโฆษณา โดยผลิตขึ้นเอง
หรือจัดหาจากผูอื่น
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“ผังรายการ” หมายความวา ขอมูลแสดงรายการที่มีการกําหนดเวลาเพื่อใชสําหรับการทดลอง
ประกอบกิจการกระจายเสียงของสถานี
“โฆษณา” หมายความวา โฆษณาตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภค และการกระทําไมวา
ดวยวิธีการใดๆ ใหประชาชนไดเห็นหรือรับทราบสรรพคุณ คุณประโยชน
หรือคุณภาพของผลิตภัณฑที่
เกี่ยวของทั้งทางตรงและทางออม เพื่อประโยชนในการแสวงหากําไรในทางธุรกิจ โดยใหรวมถึงการบริการทาง
ธุรกิจที่มีลักษณะเชนเดียวกับการโฆษณา
“การหารายได” หมายความวา การรับการสนับสนุนการประกอบกิจการของแตละประเภทการ
ทดลองประกอบกิจการ โดยวิธีการอุดหนุน หรือการบริจาค หรือการโฆษณา หรือโดยวิธีการอื่นใด ซึ่งมิใชการ
กระทําอยางหนึ่งอยางใดที่มีลักษณะครอบงําการประกอบกิจการ และที่ไมขัดตอวัตถุประสงคการ ทดลอง
ประกอบกิจการแตละประเภท
“การบริจาค” หมายความวา การใหเงิน ทรัพยสิน หรือสิ่งอื่นใดแกสถานีที่มิใชการสนับสนุนรายการ
ใดโดยเฉพาะ โดยไมมีการกําหนดเงื่อนไขการใหซึ่งอาจเกิดจากการเชิญชวน ระดมทุน เปนตน
“การอุดหนุน” หมายความวา การใหเงิน ทรัพยสิน หรือสิ่งอื่นใด แกสถานีที่มิใชการสนับสนุน
รายการใดโดยเฉพาะ โดยตองไมมีวัตถุประสงคที่ขัดตอการ ทดลอง ประกอบกิจการ บริการชุมชน หรือการ
อุดหนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
เพื่อ
ประโยชนสาธารณะ แลวแตกรณี
“ภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน” หมายความวา เหตุใด ๆ อันอาจเกิดขึ้น หรือเกิดขึ้น และคาดหมายไดวา
เหตุดังกลาวอาจจะกอใหเกิดความเสียหายในชีวิต ทรัพยสิน สิทธิ หรือเสรีภาพของประชาชนในวงกวาง
และใหหมายถึงสาธารณะภัยตาง ๆ ตามกฎหมายวาดวยปองกันและบรรเทาสาธารณะภัยดวย
“ผูอํานวยการสถานี ” หมายความวา ผูมีหนาที่ในการควบคุมดูแลการทดลองประกอบกิจการ
ใหเปนไปตามที่ไดรับอนุญาต และจะตองเปนผูรับผิดชอบดูแล การจัดรายการ การดําเนินรายการ และ การ
ใหบริการหรือสงกระจายเสียงของสถานีใหเปนไปตามที่ไดรับอนุญาต
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งคณะกรรมการแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ตามประกาศนี้
“สํานักงาน ” หมายความวา สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
ขอ ๕ ใหคณะกรรมการเปนผูมีอํานาจตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามประกาศนี้ใหคณะกรรมการเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด โดยคําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหถือเปนที่สุด
หมวด ๑
บททั่วไป

ขอ ๖ ผูทดลองประกอบกิจการจะตองประกอบกิจการดวยตนเอง และถือเปนสิทธิเฉพาะตัวจะโอน
แกกันมิได โดยการแบงเวลาใหผูอื่นดําเนินรายการใหปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
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ขอ ๗ ผูทดลองประกอบกิจการจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ ตลอดระยะเวลาของการทดลองประกอบกิจการ
ขอ ๘ ใหผูทดลองประกอบกิจการจัดใหมีปายชื่อสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ไดรับอนุญาตใหทดลอง
ประกอบกิจการ โดยจะตองแสดงใหสาธารณชนเห็น ณ ที่ตั้งดําเนินการอยางชัดเจน
การทดลองประกอบกิจการตองกํากับใหมีการประกาศชื่อสถานี คลื่นความถี่ เวลาออกอากาศ
ชื่อผูดําเนินรายการตามผังรายการที่ไดแจงตอคณะกรรมการหรือพนักงานเจาหนาที่ และหมายเลขโทรศัพทที่
ติดตอได ดวยภาษาราชการในชวงตนชั่วโมงและสามสิบนาทีถัดไปที่ดําเนินการออกอากาศ
ขอ ๙ ระยะเวลาการทดลองประกอบกิจการใหมีระยะเวลาหนึ่งปนับแตวันที่ไดรับอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการ
ผูทดลองประกอบกิจการจะตองยื่นแบบรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการ
ตามที่คณะกรรมการกําหนด เพื่อประกอบการพิจารณาตออายุการทดลองประกอบกิจการตอพนักงาน
เจาหนาที่กอนวันที่สิทธิในการทดลองประกอบกิจการเดิมสิ้นสุดลง แตไมเกินเกาสิบวันกอนวันที่สิทธิในการ
ทดลองประกอบกิจการเดิมสิ้นสุดลง
การพิจารณาตออายุการทดลองประกอบกิจการ การขอขยายระยะเวลา การชําระคาธรรมเนียม
ใหนําเอาบทบัญญัติในหมวด ๑ ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
พ.ศ. ๒๕๕๕ มาบังคับใชโดยอนุโลม
ขอ ๑๐ การดําเนินการตอไปนี้ตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ
(๑) เปลี่ยนชื่อสถานี
(๒) เปลี่ยนแปลงความถี่ออกอากาศ
(๓) เปลี่ยนแปลงความสูงหรือยายที่ตั้งของเสาอากาศ
(๔) เพิ่มหรือลดกําลังสงออกอากาศ
(๕) ยายที่ตั้งเครื่องสงหรือที่ทําการ ทั้งนี้ จะตองไมสงผลกระทบตอพื้นที่ออกอากาศที่ไดรับอนุญาต
(๖) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกําหนด
ทั้งนี้ ผูทดลองประกอบกิจการจะตองแจงรายละเอียดในการดําเนินการดังกลาวพรอมทั้งยื่นเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวของตอพนักงานเจาหนาที่ โดยอาจนําสงดวยตนเองหรือทางไปรษณียลงทะเบียน ณ สํานักงาน
หรือ ที่สํานักงานกําหนด พนักงานเจาหนาที่ตองรวบรวมร ายละเอียดในการดําเนินการ เอกสาร ที่เกี่ยวของ
พรอมทั้งจัดทํารายงานความเห็นเสนอตอคณะกรรมการพิจารณาภายในสิบหาวันทําการ โดยใหคณะกรรมการ
วินิจฉัยใหแลวเสร็จภายในสามสิบวัน
ขอ ๑๑ ในกรณีที่มีภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน หรือมีกรณีอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
ซึ่งมีความจําเปนตองออกอากาศแจงขาวหรือเตือนภัยใหประชาชนทราบ เมื่อรัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐ
ที่เกี่ยวของรองขอ ใหผูทดลองประกอบกิจการดําเนินการออกอากาศตามที่รองขอ โดยใหดําเนินการตามที่
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติงานของผูประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
ในกรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน กําหนด
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หมวด ๒
การบริหารจัดการสถานี

ขอ ๑๒ ผูทดลองประกอบกิจการจะตองจัดใหมีโครงสรางการบริหารจัดการสถานี ประกอบดวย
(๑) ผูอํานวยการสถานีหนึ่งคน
(๒) เจาหนาที่เทคนิคอยางนอยหนึ่งคน
(๓) เจาหนาที่รายการ เจาหนาที่ธุรการ อยางนอยหนึ่งคน
ขอ ๑๓ ผูทดลองประกอบกิจการตองแตงตั้งบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทยเปนผูอํานวยการสถานี
เพื่อควบคุมดูแลการออกอากาศ รับผิดชอบดูแลการจัดรายการ การดําเนินรายการ และการออกอากาศ
ของสถานีใหเปนไปตามที่ไดรับอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผูอํานวยการสถานี ใหผูทดลองประกอบกิจการแจงรายละเอียดเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงดังกลาวเปนลายลักษณอักษรพรอมสําเนาเอกสาร หลักฐานประกอบ ซึ่งไดมีการรับรอง
ความถูกตองของสําเนาเอกสาร ใหคณะกรรมการทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลง
ขอ ๑๔ ใหผูอํานวยการสถานีที่ผูทดลองประกอบกิจการแตงตั้งตามขอ ๑๓ เปนผูควบคุมดูแลใหมี
การออกอากาศโดยใชชื่อสถานี กําลังสง ความถี่ และกําหนดเวลาออกอากาศ ใหเปนไปตามที่ไดรับอนุญาต
จากคณะกรรมการ และจะตองเปนผูรับผิดชอบดูแลการจัดรายการ การดําเนินรายการและการออกอากาศ
ทุกรายการของสถานีใหเปนไปโดยถูกตองตามกฎหมายและประกาศตางๆ ตลอดระยะเวลาที่ไดรับอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการ
ขอ ๑๕ ผูทดลองประกอบกิจการตองรับผิดในการกระทําของผูอํานวยการสถานีที่ไดกระทําไปในการ
ควบคุมดูแลและการบริหารจัดการสถานีเสมือนเปนการกระทําของตนเอง เวนแตจะพิสูจนไดวาการกระทํา
ดังกลาวตนมิไดรูเห็นหรือยินยอมดวยและไดใชความระมัดระวังในการปองกันตามสมควรแลว
ขอ ๑๖ ใหผูทดลองประกอบกิจการดําเนินการเกี่ยวกับเครื่องสงวิทยุคมนาคม การตั้งสถานีวิทยุ
คมนาคม ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยวิทยุคมนาคม กฎหมายวาดวยการเดินอากาศ กฎหมายวาดวยการ
ควบคุมอาคาร หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของแลวแตกรณี โดยครบถวน
หมวด ๓
รายการของกิจการวิทยุกระจายเสียง

ขอ ๑๗ การทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงจะตองเปนไปตามผังรายการที่ยื่น
ตอคณะกรรมการหรือพนักงานเจาหนาที่
ผูทดลองประกอบกิจการจะตองยื่นผังรายการที่จะออกอากาศ และแสดงรายละเอียดสัดสวนรายการ
ตามแบบที่คณะกรรมการกําหนด ตอคณะกรรมการหรือพนักงานเจาหนาที่ภายในเกาสิบวันนับตั้งแตวันที่
ไดรับอนุญาตใหทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงครั้งแรก
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การยื่นผังรายการตามวรรคสอง ใหผูทดลองประกอบกิจการนําสงดวยตนเอง หรือทางไปรษณีย
ลงทะเบียน ณ สํานักงาน หรือสถานที่ที่สํานักงานกําหนด หรือรูปแบบ วิธีการอื่นใดที่คณะกรรมการหรือ
พนักงานเจาหนาที่กําหนด
ขอ ๑๘ ในกรณีที่คณะกรรมการหรือพนักงานเจาหนาที่เห็นวาผังรายการของผูทดลองประกอบกิจการ
ไมเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการประกาศกําหนด และ เห็นควรใหแกไขผังรายการ ใหผูทดลอง
ประกอบกิจการแกไขผังรายการใหถูกตองภายใน สิบหา วัน นับตั้งแตไดรับแจงจากพนักงานเจาหนาที่ หรือ
ตามที่คณะกรรมการกําหนด เพื่อใหคณะกรรมการหรือพนักงานเจาหนาที่พิจารณา
เมื่อคณะกรรมการหรือพนักงานเจาหนาที่เห็นชอบผังรายการที่ผูทดลองประกอบกิจการไดแกไขตาม
วรรคแรกแลว ใหสํานักงานแจงผลใหผูทดลองประกอบกิจการทราบเปนหนังสือ ภายในสิบหาวันทําการ เวน
แตเปนกรณีที่มีเหตุเรงดวนอาจแจงผลใหผูทดลองประกอบกิจการทราบทางโทรสาร หรือไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกสกอนการแจง ดวยหนังสือก็ได
หลังจากไดรับแจงผลจากสํานักงานตามวรรคสองแลว ใหผูทดลองประกอบกิจการเริ่มใหทดลอง
ประกอบกิจการตามผังรายการที่คณะกรรมการเห็นชอบแลวได
ขอ ๑๙ การเปลี่ยนแปลงผังรายการที่คณะกรรมการเห็นชอบแลว ใหผูทดลองประกอบกิจการยื่น
ขอมูลผังรายการและเอกสารประกอบที่ตองการเปลี่ยนแปลงตอคณะกรรมการพิจารณากอนทําการ
เปลี่ยนแปลงไมนอยกวา สิบหา วัน โดยใหนําเอาความในขอ ๑๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม และการพิจารณา
เปลี่ยนแปลงผังรายการใหนําเอาความในขอ ๑๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๒๐ ในกรณีที่มีเหตุจําเปนเรงดวนที่มีผลกระทบตอประโยชนสาธารณะ
ภัยพิบัติหรือ
มีเหตุฉุกเฉิน หรือเหตุอื่นใดที่คณะกรรมการกําหนด ผูทดลองประกอบกิจการ อาจดําเนินรายการที่แตกตาง
จากผังรายการหลักที่คณะกรรมการเห็นชอบแลวได แตตองแจงเหตุผล ความจําเปน และรายละเอียดที่
เกี่ยวของใหคณะกรรมการหรือพนักงานเจาหนาที่ทราบภายใน สิบหาวันนับตั้งแตวันที่ไดมีการเปลี่ยนแปลงผัง
รายการ
ขอ ๒๑ รายการที่ผูทดลองประกอบกิจการจะออกอากาศไดจะตอง ไมมีเนื้อหาสาระที่กอใหเกิด
การลม ลางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือไมมีผลกระทบ
ตอความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือไมมีการกระทําซึ่งเขาลักษณะ
ลามกอนาจาร หรือมีผลกระทบตอการใหเกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน
อยางรายแรง
ใหผูทดลองประกอบกิจการมีหนาที่ตรวจสอบการดําเนินการออกอากาศ โดยหากพบวามีการ
ไมปฏิบัติตามความในวรรคหนึ่งหรือมีลักษณะทํานองเดียวกัน ใหดําเนินการแกไขหรือปฏิบัติใหถูกตอง
กอนที่จะมีการออกอากาศรายการนั้น หรือใหระงับการออกอากาศทันที
ขอ ๒๒ ผูทดลองประกอบกิจการตองจัดใหมีการออกอากาศรายการ ดังตอไปนี้
(๑) เพลงชาติไทย ออกอากาศทุกวัน เวลา ๘.๐๐ น. และเวลา ๑๘.๐๐ น.
(๒) ขาวในพระราชสํานักออกอากาศทุกวันในชวงเวลา๑๙.๐๐ – ๒๐.๓๐ น. ในกรณีที่มีเหตุจําเปนทําให
ไมสามารถออกอากาศขาวในพระราชสํานักไดในเวลาปกติใหออกอากาศในระหวางเวลา๑๙.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. ได
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โดยตองปฏิบัติตามหลักเกณฑการขอพระราชทานพระมหากรุณาตามที่สํานักราชเลขาธิการกําหนด หรือตาม
หลักเกณฑที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
(๓) รายการที่มีเนื้อหาสรางสรรคสังคม หรือรายการสําหรับเด็กและเยาวชน อยางนอยวันละ
หกสิบนาที ในชวงเวลา ๑๖.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. ในวันจันทรถึงวันศุกร และชวงเวลา ๐๗.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ในวัน
เสารและวันอาทิตย
ในระหวางชวงเวลา ๑๘.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. เปนชวงเวลาที่มีจํานวนผูรับฟงสูง ซึ่งเด็กและเยาวชนอาจ
รับ ฟง อยูดวย ใหออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาที่มีความเหมาะสมและจะไมเปนภัยตอการพัฒนาทั้งในดาน
สติปญญา อารมณและสังคมของเด็กและเยาวชน ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจประกาศกําหนดหรือแกไข
เปลี่ยนแปลงสัดสวนและชวงเวลาออกอากาศที่เหมาะสมสําหรับรายการดังกลาวเพิ่มเติมได
ขอ ๒๓ ขอ ๒๓ เพื่อคุมครองเด็กและเยาวชน ใหผูทดลองประกอบกิจการดําเนินการออกอากาศ
รายการ ใหเปนไปตามประกาศ กสทช. วาดวยหลักเกณฑเกี่ยวกับผังราย
การ และเนื้อหารายการที่
คณะกรรมการประกาศกําหนด และตองสอดคลองกับกฎหมายที่เกี่ยวของโดยเครงครัด
ขอ ๒๔ รายการที่ผูทดลองประกอบกิจการจะออกอากาศไดจะตองไดรับสิทธิในทรัพยสินทางปญญา
หรือสิทธิในการทําซ้ํา ดัดแปลง เผยแพร ทรัพยสินทางปญญาหรือสิทธิในทรัพยสินทางปญญาอื่นใดที่จําเปน
กอนนํามาออกอากาศ
คณะกรรมการหรือพนักงานเจาหนาที่ อาจเรียกใหผูทดลองประกอบกิจการสงเอกสาร หลักฐานการ
ไดรับสิทธิตามวรรคหนึ่งไดตามที่เห็นสมควร
ขอ ๒๕ การดําเนินการออกอากาศของผูทดลองประกอบกิจการใหคํานึงถึงการจัดใหมีบริการที่
เหมาะสมเพื่อประโยชนในการสงเสริมและคุมครองสิทธิของคนพิการและคนดอยโอกาสใหสามารถเขาถึง หรือ
รับรูและใชประโยชนจากรายการของกิจการกระจายเสียงไดอยางเสมอภาคกับบุคคลทั่วไป โดยอาจจัดใหมี
บริการกระจายเสียงที่ออกอากาศรายการอานหนังสือเต็มเวลา หรือบริการในรูปแบบอื่นใดที่ทําใหคนพิการ
และคนดอยโอกาสเขาถึงหรือรับรูการใหบริการไดสําหรับรายการที่นําเสนอขอมูลขาวสารสาธารณะ ในเวลา
ออกอากาศอยางนอยวันละหกสิบนาที
ขอ ๒๖ ผูทดลองประกอบกิจการตองจัดใหมีการบันทึกรายการที่ไดออกอากาศไปแลวทุกรายการ
ดวยวิธีการใด ๆ ที่สามารถถายทอดกลับมาเปนรายการนั้นได และเก็บรักษาไวเพื่อใหพนักงานเจาหนาที่ทําการ
ตรวจสอบได โดยระยะเวลาการจัดเก็บตองไมนอยกวาสามสิบวัน เวนแตคณะกรรมการจะกําหนดเปนอยางอื่น
ทั้งนี้ การบันทึกรายการดังกลาวจะตองไมดําเนินการแกไข หรือดัดแปลงใหแตกตางจากรายการที่ได
ออกอากาศ
ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่พบวามีรายการที่ไดออกอากาศไปแลวฝาฝนตอกฎหมายวาดวยการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน หรือประกาศที่คณะกรรมการกําหนด หรือกฎหมายอื่น ๆ
ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเรียกบันทึกรายการที่ไดออกอากาศไปแลวตาม วรรคหนึ่ง ผูทดลองประกอบ
กิจการจะตองสงบันทึกรายการดังกลาวภายในเจ็ดวันนับแตไดรับแจงจากพนักงานเจาหนาที่ ทั้งนี้ ไมตัดสิทธิ
พนักงานเจาหนาที่ในการระงับการออกอากาศรายการเปนการชั่วคราว
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หมวด ๔
การหารายไดกิจการวิทยุกระจายเสียง
ขอ ๒๗ ผูทดลองประกอบกิจการบริการสาธารณะจะหารายไดจากการโฆษณาไมได เวนแต
(๑) เปนการหารายไดโดยการโฆษณาหรือเผยแพรขาวสารเกี่ยวกับงานหรือกิจการของหนวยงานของ
รัฐหรือรัฐวิสาหกิจ สมาคม มูลนิธิ หรือนิติบุคคลอื่นที่มีวัตถุประสงคในการดําเนินกิจการเพื่อประโยชน
สาธารณะ โดยไมแสวงหากําไรในทางธุรกิจ หรือ
(๒) เปน การเสนอภาพลักษณขององคกร บริษัท และกิจการ โดยมิไดมีการโฆษณาสรรพคุณ
คุณประโยชน หรือคุณภาพของผลิตภัณฑที่เกี่ยวของทั้งทางตรงและทางออม
การเสนอภาพลักษณ ตามวรรคหนึ่ง ตองไมเปนการสรางการรับรูถึงตราสินคา หรือนําเสนอเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ หรือกลาวถึงสรรพคุณ คุณภาพ หรือคุณประโยชนทางกายภาพของผลิตภัณฑที่เกี่ยวของทั้งทางตรง
และทางออม ไมวาจะดวยวิธีการใด ๆ แกผูบริโภค
ผูทดลองประกอบกิจการบริการสาธารณะ ที่มีวัตถุประสงค หลัก ในการประกอบกิจการ เพื่อ
ความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยสาธารณะ ใหหารายไดจากการโฆษณาไดเทาที่เพียงพอตอการทดลอง
ประกอบกิจการโดยไมเนนการแสวงหากําไร
ขอ ๒๘ ผูทดลองประกอบกิจการบริการชุมชนจะหารายไดจากการโฆษณาไมได แตอาจมีรายไดจาก
การบริจาค การอุดหนุนของสถานี หรือรายไดทางอื่นซึ่งมิใชการโฆษณา
การบริจาคหรือการอุดหนุนจะตองสะทอนถึงเงื่อนไขของการไดรับ ใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
กระจายเสียงบริการชุมชน และไมมีการแทรกแซง ไมมีอิทธิพลตอการบริหารสถานี หรือไมสงผลกระทบใด ๆ
ตอทิศทางการดําเนินงาน การผลิตรายการและเนื้อหารายการที่ออกอากาศ
ขอ ๒๙ ผูทดลองประกอบกิจการบริการทางธุรกิจ สามารถหารายไดจากการโฆษณาหรือวิธีการอื่นใด
ไดไมเกินชั่วโมงละสิบสองนาทีครึ่ง โดยเมื่อรวมเวลาโฆษณาตลอดทั้งวันเฉลี่ยแลวตองไมเกินชั่วโมงละ
สิบนาที
ขอ ๓๐ ใหผูทดลองประกอบกิจการจัดทําและบันทึกขอมูลเกี่ยวกับรายไดและคาใชจายในการ
ดําเนินงานของสถานีในชวงหนึ่งปนับแตวันที่ไดรับอนุญาตใหทดลองประกอบกิจการ และใหยื่นตอ
คณะกรรมการหรือพนักงานเจาหนาที่เมื่อมีการรองขอ
ผูทดลองประกอบกิจการบริการชุมชนใหสงขอมูลตามวรรคหนึ่งตามที่กําหนดในประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการ
อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕
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หมวด ๕
มาตรการเพื่อบังคับการใหเปนไปตามประกาศ

ขอ ๓๑ กรณีผูทดลองประกอบกิจการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือมาตรการที่เกี่ยวกับ
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนที่คณะกรรมการกําหนด หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่มีโทษ
ทางอาญา นอกจากตองรับโทษตามกฎหมายอื่นแลว ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) ออกคําสั่งใหผูทดลองประกอบกิจการชี้แจงเปนลายลักษณอักษร
(๒) ตักเตือนเปนลายลักษณอักษรใหดําเนินการแกไข ปรับปรุงหรือปฏิบัติใหถูกตองหรือเหมาะสม
ภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในคําสั่ง
หากผูทดลองประกอบกิจการยังคงฝาฝน ไมดําเนินการแกไข ปรับปรุง หรือปฏิบัติใหถูกตอง
หรือเหมาะสมตาม (๒) พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งใหผูทดลองประกอบกิจการระงับการกระทําที่ฝาฝนนั้น
ในกรณีที่ผูทดลองประกอบกิจการไดรับคําสั่งจากพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่ง
ไมพอใจในคําสั่งดังกลาว ใหมีสิทธิอุทธรณคําสั่งตอคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต
วันที่ไดรับแจงคําสั่งดังกลาว การอุทธรณไมเปนเหตุใหทุเลาการบังคับตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่
และใหถือวาคําวินิจฉัยของคณะกรรมการเปนที่สุด
หากผูทดลองประกอบกิจการไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่ง และ
พนกําหนดระยะเวลาอุทธรณตามวรรคสอง หรือคณะกรรมการวินิจฉัยยืนตามคําสั่งพนักงานเจาหนาที่
เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดมีหนังสือเตือนแลวไมปฏิบัติ ตามคําสั่งนั้น ใหพนักงานเจาหนาที่กําหนดคาปรับ
ทางปกครองตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
ในกรณีที่ผูทดลองประกอบกิจการยังมีการดําเนินการที่ฝาฝนนั้นซ้ําอีก หรือกรณีที่มีความเสียหาย
รายแรงตอประโยชนสาธารณะ ใหพนักงานเจาหนาที่รวบรวมขอเท็จจริง พรอมจัดทํารายงานความเห็น
เสนอตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาพักใชหรือเพิกถอนการทดลองประกอบกิจการ
ขอ ๓๒ ในกรณีที่ปรากฏแกพนักงานเจาหนาที่วาผูทดลองประกอบกิจการฝาฝนหรือ
ไมปฏิบัติตามเงื่อนไขในการทดลองประกอบกิจการ
ขอ ๑๓ (๑) และ (๒) ของประกาศคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ ใหพนักงานเจาหนาที่รวบรวมขอเท็จจริงและพยานหลักฐาน
พรอมจัดทํารายงานความเห็นเสนอตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเพิกถอนการทดลองประกอบกิจการภายใน
สามสิบวันทําการ
ในกรณีที่ปรากฏแกพนักงานเจาหนาที่วาผูทดลองประกอบกิจการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไข
ในการทดลองประกอบกิจการในกรณีอื่นใดใน ขอ ๑๓ (๓) – (๑๕) ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ ใหนําขอ ๓๑ ตามประกาศนี้มาใชบังคับโดยอนุโลม
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ขอ ๓๓ การดําเนินการตามหมวด ๕ ใหนํากฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
ในสวนที่เกี่ยวกับการพิจารณาชั้นพนักงานเจาหนาที่มาใชบังคับแกการพิจารณาของคณะกรรมการโดยอนุโลม
ประกาศ ณ วันที่

พ.ศ. ๒๕๕

๖

พันเอก

(นที ศุกลรัตน)
ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
ปฏิบัติหนาที่แทน ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และ
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
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หมายเลขเอกสาร
แบบ...............

แบบรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไข
การทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

ขอมูลผูยื่นคําขอ
ชื่อนิติบุคคล/กลุมคน…….........................................................................
ชื่อสถานี....................................................................................................
คลื่นความถี่ .............................MHz.
เว็บไซต (Website) (ถามี)........................................................................
ที่ตั้งสถานี …….............. ............................ .......................... ....................
เลขที่.................. ตรอก/ซอย .................... ถนน …….............................
หมูที่ ........... แขวง/ตําบล ……..................... เขต/อําเภอ.……...............
จังหวัด …... …................... .........รหัสไปรษณีย …................. .....
โทรศัพท …….............................. โทรสาร ........................................
E-mail.................................. ........................................................... ...
เลขที่ประจําตัวผูเสียภาษี........................................................................

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

ประเภทผูยื่นคําขอ
[…] นิติบุคคล
[…] กลุมคน
ประเภทการทดลองประกอบกิจการ
[…] วิทยุกระจายเสียงบริการสาธารณะ
[…] วิทยุกระจายเสียงบริการชุมชน
[…] วิทยุกระจายเสียงบริการทางธุรกิจ

รายละเอียดเงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ผูทดลองประกอบกิจการไดปฏิบัติตามเงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการ ตามประกาศคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการอนุญาตทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังตอไปนี้
(๑) คุณสมบัติการเปนผูทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
 มีคุณสมบัติ ครบถวนตามขอ ๖ ประกาศคณะกรรมการกิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕
(๒) การทดลองประกอบกิจการดวยตนเอง และถือเปนสิทธิเฉพาะตัวจะโอนแกกันมิได
 ไดทดลองประกอบกิจการดวยตนเองมาตลอดระยะเวลาการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง โดยมิไดกระทําการอยางใด ๆ อันเขาขายหรือมีลักษณะโอนใหแกผูหนึ่งผูใดเพื่อ
ดําเนินการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงแทน

หมายเลขเอกสาร
แบบ...............

แบบรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไข
การทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

หน้ า ๒ จาก ๔
เลขรับที่.......................................
วันที่รับ........................................

(๓) เนื้อหาสาระของรายการที่ดําเนินการทดลองออกอากาศ
 มีการทดลองออกอากาศที่ รายการที่มีเนื้อหาสาระที่ไมกอใหเกิดการลมลางการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือที่ไมมีผลกระทบตอความมั่นคงของรัฐ
ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือไมมีการกระทําซึ่งเขาลักษณะลามก
อนาจาร หรือไมมีผลกระทบตอการใหเกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน
อยางรายแรง มาตลอดระยะเวลาการทดลองออกอากาศหนึ่งป
(๔) การบันทึกรายการที่ไดทดลองออกอากาศไปแลว
 ไดจัดการและดําเนินการบันทึกรายการที่ไดทดลองออกอากาศ ไวในเทปหรือวัสดุ อยางอื่น หรือดวย
วิธีการใด ๆ ที่สามารถถายทอดกลับมาเปนรายการนั้นได และเก็บรักษาไวเพื่อใหพนักงานเจาหนาที่
ตรวจสอบได โดยมีระยะเวลาการเก็บรักษาการบันทึกไมนอยกวาสามสิบวัน นับตั้งแตรายการนั้นได
ทดลองออกอากาศโดยสถานี
(๕) การเสนอผังรายการ
 ไดเสนอผังรายการตามประเภทการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่ไดรับอนุญาตให
ทดลองประกอบกิจการ ตอคณะกรรมการหรือพนักงานเจาหนาที่ภายในสามเดือนนับตั้งแตวันที่
ไดรับอนุญาตใหทดลองประกอบกิจการแลว
 ไดแจง ตอคณะกรรมการหรือพนักงานเจาหนาที่ ใหทราบไมนอยกวาเจ็ดวันกอนดําเนินการ ทดลอง
ออกอากาศ กรณีที่ประสงคจะเปลี่ยนแปลงผังรายการและสัดสวนรายการที่ไดแจงไว
 ไดแจงตอคณะกรรมการหรือพนักงานเจาหนาที่โดยพลัน กรณีที่มีความจําเปนเรงดวนตอประโยชน
สาธารณะ เมื่อไดมีการทดลองออกอากาศแตกตางจากผังรายการที่ไดแจงไวตอคณะกรรมการหรือ
พนักงานเจาหนาที่
(๖) การประกาศขอมูลที่สําคัญของการทดลองประกอบกิจการ ไดดําเนินการประกาศขอมูลดังตอไปนี้ทุก
ตนชั่วโมง
 ชื่อสถานี วา ...................................................................................................................
 คลื่นความถี่ ....................................................................................................................
 ชื่อผูดําเนินรายการตามผังรายการที่ไดยื่นไวตอคณะกรรมการหรือเจาพนักงาน
 หมายเลขโทรศัพทที่ติดตอได ........................................................................................

หมายเลขเอกสาร
แบบ...............

แบบรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไข
การทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

หน้ า ๓ จาก ๔
เลขรับที่.......................................
วันที่รับ........................................

(๗) การหารายได
 ไดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑการหารายไดใหเปนไปตาม
เงื่อนไขที่กําหนดในภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข หรือ ภาคผนวก ค ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ อยางเครงครัด
(๘) การแตงตั้งผูอํานวยการสถานี
 ไดแตงตั้งให (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ ระบุ) ................................................................. ซึ่งมีสัญชาติ
ไทยใหมีหนาที่ ควบคุมดูแลใหมีการออกอากาศ ใหเปนไปตามขอบเขตเงื่อนไขที่กําหนด โดยไดมี
ระเบียบ ขอบังคับไวโดยชัดแจง
(๙) การรบกวน คลื่นความถี่มิไดแพรกระจายคลื่นความถี่ในการทดลองประกอบกิจการที่กอใหเกิด
การรบกวนคลื่นความถี่ของผูที่ไดรับอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ในกิจการ ดังตอไปนี้
 กิจการวิทยุทางการบิน
 กิจการวิทยุคมนาคม
 กิจการโทรคมนาคม
 กิจการวิทยุกระจายเสียง และกิจการวิทยุโทรทัศน
 สถานีวิทยุของประเทศเพื่อนบาน
 ไดปรับปรุง แกไข และ ระงับการแพรกระจายคลื่นความถี่ที่กอใหเกิดการรบกวน
โดย ทันที
เมื่อไดแจงจากพนักงานเจาหนาที่
(๑๐) การใชคลื่นความถี่
 ได ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑการใชคลื่นความถี่ตามภาคผนวก ง ของประกาศคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการ
อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยครบถวนทุกประการ
(๑๑) การขอรับใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยวิทยุคมนาคม
 ไดดําเนินการเพื่อยื่นคําขอรับใบอนุญาตใหมี ใช เครื่องวิทยุคมนาคม และตั้งสถานีวิทยุ
คมนาคมใหแลวเสร็จภายในหนึ่งปนับตั้งแตวันที่ไดรับอนุญาตใหทดลองประกอบกิจการ ดังนี้
 ตรวจสอบ เครื่องสงวิทยุกระจายเสียง ให มีลักษณะทางเทคนิคตามมาตรฐานทางเทคนิค ที่
คณะกรรมการกําหนดไว ในภาคผนวก ซ ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

หมายเลขเอกสาร
แบบ...............

แบบรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไข
การทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

หน้ า ๔ จาก ๔
เลขรับที่.......................................
วันที่รับ........................................

โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ...................................
 ไดรับใบอนุญาตใหมี ใช เครื่องวิทยุคมนาคม ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘
เมื่อวันที่ ....................................
 ไดรับใบอนุญาตใหตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘
เมื่อวันที่ ......................................
(๑๒) การตั้งหรือการขอเปลี่ยนแปลงความสูงสายอากาศของสถานี
 สถานี........................................................................................................................
 ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารโดยครบถวนทุกประการ
 กรณีสถานี ตั้งอยูในบริเวณเขตปลอดภัยการเดินอากาศไดรับอนุญาตจากหนวยงานที่มีอํานาจ
ตามกฎหมายวาดวยการเดินอากาศแลว
(๑๓) ดําเนินการออกอากาศแจงขาวหรือเตือนภัย
 ไดออกอากาศแจงขาวหรือเตือนภัย ใหประชาชนทราบเมื่อรัฐบาล หรือหนวยงานของรัฐ
รองขอกรณีที่มีภัยพิบัติหรือมีเหตุฉุกเฉิน หรือมีกรณีอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด
มาโดยตลอด
ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลดังกลาวขางตนเปนจริงทุกประการ และไดปฏิบัติตามเงื่อนไขการทดลองประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียงขางตนทุกประการ
ลงชื่อ ....................................................... ผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล/กลุมคน
(………………………………………….)วัน/เดือน/ป................................................

