
 

 

ราง 
ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 

เรื่อง  หลักเกณฑการกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

พ.ศ. .... 

____________________ 

 

โดยท่ีเปนการสมควรใหมีหลักเกณฑการกํากับการทดลองประกอบกิจการ เพ่ือกํากับดูแล          

การทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงใหเปนไปดวยความเรียบรอย  

อาศัยอํานาจตามมาตรา ๒๗ (๓) (๔) (๕) (๖) (๑๐) (๑๓) (๑๕) (๑๖) (๒๔) (๒๕) มาตรา ๓๔ และ

มาตรา ๓๗ แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  

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

บทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๖ มาตรา 

๔๓ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําได โดยอาศัย

อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม

แหงชาต ิจึงกําหนดหลักเกณฑการกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ

โทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ....” 

ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป   

ขอ ๓ บรรดาประกาศ  ระเบียบ  ขอบังคับหรือคําสั่งอ่ืนใด ในสวนท่ีมีกําหนดไวแลวในประกาศนี้  

หรือซ่ึงขัด หรือแยงกับประกาศนี้ใหใชประกาศนี้แทน 

ขอ ๔ ในประกาศนี้  

“การทดลองประกอบกิจการ” หมายความวา การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงประเภท  

กิจการบริการสาธารณะ กิจการบริการชุมชน กิจการทางธุรกิจ ดวยวิธีการทดลองออกอากาศ 

“ผูทดลองประกอบกิจการ” หมายความวา ผูไดรับสิทธิทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ            

เรื่อง หลักเกณฑการอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕”  

“สถานี” หมายความวา สถานท่ีท่ีใชสําหรับ ทําการทดลองสงขาวสารสาธารณะหรือรายการของ      

การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ไมวาจะเปนการสงผานโครงขายของตนเองหรือของผูอ่ืนก็ตาม 

“ภาษาราชการ” หมายความวา ภาษาท่ีใชสื่อสารในราชการ 

“รายการ” หมายความวา เนื้อหาท่ีผลิตข้ึนเพ่ือใหบริการกระจายเสียงท่ีมิใชโฆษณา  โดยผลิตข้ึนเอง

หรือจัดหาจากผูอ่ืน 
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“ผังรายการ” หมายความวา ขอมูลแสดงรายการท่ีมีการกําหนดเวลาเพ่ือใชสําหรับการทดลอง

ประกอบกิจการกระจายเสียงของสถานี 

“โฆษณา” หมายความวา โฆษณาตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภค และการกระทําไมวา

ดวยวิธีการใดๆ ใหประชาชนไดเห็นหรือรับทราบสรรพคุณ คุณประโยชน  หรือคุณภาพของผลิตภัณฑท่ี

เก่ียวของท้ังทางตรงและทางออม เพ่ือประโยชนในการแสวงหากําไรในทางธุรกิจ โดยใหรวมถึงการบริการทาง

ธุรกิจท่ีมีลักษณะเชนเดียวกับการโฆษณา 

“การหารายได” หมายความวา การรับการสนับสนุนการประกอบกิจการของแตละประเภทการ

ทดลองประกอบกิจการ โดยวิธีการอุดหนุน หรือการบริจาค หรือการโฆษณา หรือโดยวิธีการอ่ืนใด ซ่ึงมิใชการ

กระทําอยางหนึ่งอยางใดท่ีมีลักษณะครอบงําการประกอบกิจการ  และ ท่ีไมขัดตอวัตถุประสงคการ ทดลอง

ประกอบกิจการแตละประเภท 

“การบริจาค” หมายความวา การใหเงิน ทรัพยสิน หรือสิ่งอ่ืนใดแกสถานท่ีีมิใชการสนับสนุนรายการ

ใดโดยเฉพาะ โดยไมมีการกําหนดเง่ือนไขการใหซ่ึงอาจเกิดจากการเชิญชวน ระดมทุน เปนตน  

“การอุดหนุน” หมายความวา การใหเงิน ทรัพยสิน หรือสิ่งอ่ืนใด แกสถานีท่ีมิใชการสนับสนุน

รายการใดโดยเฉพาะ  โดยตองไมมีวัตถุประสงคท่ีขัดตอการ ทดลอง ประกอบกิจการ บริการชุมชน  หรือการ

อุดหนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม  เพ่ือ

ประโยชนสาธารณะ แลวแตกรณี 

 “ภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน” หมายความวา เหตุใด ๆ อันอาจเกิดข้ึน หรือเกิดข้ึน และคาดหมายไดวา

เหตุดังกลาวอาจจะกอใหเกิดความเสียหายในชีวิต ทรัพยสิน สิทธิ หรือเสรีภาพของประชาชนในวงกวาง      

และใหหมายถึงสาธารณะภัยตาง ๆ ตามกฎหมายวาดวยปองกันและบรรเทาสาธารณะภัยดวย 

“ผูอํานวยการสถานี ” หมายความวา ผูมีหนาท่ีในการควบคุมดูแลการทดลองประกอบกิจการ        

ใหเปนไปตามท่ีไดรับอนุญาต และจะตองเปนผูรับผิดชอบดูแล การจัดรายการ การดําเนินรายการ และ การ

ใหบริการหรือสงกระจายเสียงของสถานีใหเปนไปตามท่ีไดรับอนุญาต 

 “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 

 “พนักงานเจาหนาท่ี” หมายความวา ผูซ่ึงคณะกรรมการแตงตั้งใหปฏิบัติหนาท่ีตามประกาศนี้ 

“สํานักงาน ” หมายความวา สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน        

และกิจการโทรคมนาคมแหงชาต ิ

ขอ ๕ ใหคณะกรรมการเปนผูมีอํานาจตามประกาศนี้ ในกรณีท่ีมีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติ         

ตามประกาศนี้ใหคณะกรรมการเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด โดยคําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหถือเปนท่ีสุด 

 

หมวด ๑ 

บทท่ัวไป 

     

 

ขอ ๖ ผูทดลองประกอบกิจการจะตองประกอบกิจการดวยตนเอง และถือเปนสิทธิเฉพาะตัวจะโอน

แกกันมิได โดยการแบงเวลาใหผูอ่ืนดําเนินรายการใหปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนด 
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ขอ ๗ ผูทดลองประกอบกิจการจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศคณะกรรมการ          

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการอนุญาตทดลอง

ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ ตลอดระยะเวลาของการทดลองประกอบกิจการ  

ขอ ๘ ใหผูทดลองประกอบกิจการจัดใหมีปายชื่อสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีไดรับอนุญาตใหทดลอง

ประกอบกิจการ โดยจะตองแสดงใหสาธารณชนเห็น ณ ท่ีตั้งดําเนินการอยางชัดเจน 

การทดลองประกอบกิจการตองกํากับใหมีการประกาศชื่อสถานี คลื่นความถ่ี เวลาออกอากาศ                  

ชื่อผูดําเนินรายการตามผังรายการท่ีไดแจงตอคณะกรรมการหรือพนักงานเจาหนาท่ี และหมายเลขโทรศัพทท่ี

ติดตอได ดวยภาษาราชการในชวงตนชั่วโมงและสามสิบนาทีถัดไปท่ีดําเนินการออกอากาศ 

ขอ ๙ ระยะเวลาการทดลองประกอบกิจการใหมีระยะเวลาหนึ่งปนับแตวันท่ีไดรับอนุญาตทดลอง

ประกอบกิจการ 

ผูทดลองประกอบกิจการจะตองยื่นแบบรับรองการปฏิบัติตามเง่ือนไขการทดลองประกอบกิจการ

ตามท่ีคณะกรรมการกําหนด เพ่ือประกอบการพิจารณาตออายุการทดลองประกอบกิจการตอพนักงาน

เจาหนาท่ีกอนวันท่ีสิทธิในการทดลองประกอบกิจการเดิมสิ้นสุดลง แตไมเกินเกาสิบวันกอนวันท่ีสิทธิในการ

ทดลองประกอบกิจการเดิมสิ้นสุดลง 

การพิจารณาตออายุการทดลองประกอบกิจการ การขอขยายระยะเวลา การชําระคาธรรมเนียม    

ใหนําเอาบทบัญญัติในหมวด ๑ ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน             

และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง         

พ.ศ. ๒๕๕๕ มาบังคับใชโดยอนุโลม  

ขอ ๑๐ การดําเนินการตอไปนี้ตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ 

(๑) เปลี่ยนชื่อสถานี 

(๒) เปลี่ยนแปลงความถ่ีออกอากาศ 

(๓) เปลี่ยนแปลงความสูงหรือยายท่ีตั้งของเสาอากาศ 

(๔) เพ่ิมหรือลดกําลังสงออกอากาศ 

(๕) ยายท่ีตั้งเครื่องสงหรือท่ีทําการ ท้ังนี้ จะตองไมสงผลกระทบตอพ้ืนท่ีออกอากาศท่ีไดรับอนุญาต 

(๖) กรณีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการกําหนด  

ท้ังนี้ ผูทดลองประกอบกิจการจะตองแจงรายละเอียดในการดําเนินการดังกลาวพรอมท้ังยื่นเอกสาร

หลักฐานท่ีเก่ียวของตอพนักงานเจาหนาท่ี โดยอาจนําสงดวยตนเองหรือทางไปรษณียลงทะเบียน ณ สํานักงาน 

หรือ ท่ีสํานักงานกําหนด พนักงานเจาหนาท่ีตองรวบรวมร ายละเอียดในการดําเนินการ เอกสาร ท่ีเก่ียวของ 

พรอมท้ังจัดทํารายงานความเห็นเสนอตอคณะกรรมการพิจารณาภายในสิบหาวันทําการ โดยใหคณะกรรมการ

วินิจฉัยใหแลวเสร็จภายในสามสิบวัน 

ขอ ๑๑ ในกรณีท่ีมีภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน หรือมีกรณีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด     

ซ่ึงมีความจําเปนตองออกอากาศแจงขาวหรือเตือนภัยใหประชาชนทราบ เม่ือรัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐ     

ท่ีเก่ียวของรองขอ ใหผูทดลองประกอบกิจการดําเนินการออกอากาศตามท่ีรองขอ  โดยใหดําเนินการตามท่ี

ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติงานของผูประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน

ในกรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน กําหนด 
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หมวด ๒ 

การบริหารจัดการสถานี 

     

 

ขอ ๑๒  ผูทดลองประกอบกิจการจะตองจัดใหมีโครงสรางการบริหารจัดการสถานี ประกอบดวย 

(๑) ผูอํานวยการสถานีหนึ่งคน  

(๒) เจาหนาท่ีเทคนิคอยางนอยหนึ่งคน 

(๓) เจาหนาท่ีรายการ เจาหนาท่ีธุรการ อยางนอยหนึ่งคน  

ขอ ๑๓ ผูทดลองประกอบกิจการตองแตงตั้งบุคคลซ่ึงมีสัญชาติไทยเปนผูอํานวยการสถานี           

เพ่ือควบคุมดูแลการออกอากาศ รับผิดชอบดูแลการจัดรายการ การดําเนินรายการ และการออกอากาศ     

ของสถานใีหเปนไปตามท่ีไดรับอนุญาตทดลองประกอบกิจการ 

ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงผูอํานวยการสถานี ใหผูทดลองประกอบกิจการแจงรายละเอียดเก่ียวกับ

การเปลี่ยนแปลงดังกลาวเปนลายลักษณอักษรพรอมสําเนาเอกสาร หลักฐานประกอบ ซ่ึงไดมีการรับรอง   

ความถูกตองของสําเนาเอกสาร ใหคณะกรรมการทราบภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีมีการเปลี่ยนแปลง   

ขอ ๑๔ ใหผูอํานวยการสถานีท่ีผูทดลองประกอบกิจการแตงตั้งตามขอ ๑๓ เปนผูควบคุมดูแลใหมี

การออกอากาศโดยใชชื่อสถานี กําลังสง ความถ่ี  และกําหนดเวลาออกอากาศ ใหเปนไปตามท่ีไดรับอนุญาต

จากคณะกรรมการ และจะตองเปนผูรับผิดชอบดูแลการจัดรายการ การดําเนินรายการและการออกอากาศ 

ทุกรายการของสถานีใหเปนไปโดยถูกตองตามกฎหมายและประกาศตางๆ ตลอดระยะเวลาท่ีไดรับอนุญาต

ทดลองประกอบกิจการ  

ขอ ๑๕ ผูทดลองประกอบกิจการตองรับผิดในการกระทําของผูอํานวยการสถานีท่ีไดกระทําไปในการ

ควบคุมดูแลและการบริหารจัดการสถานีเสมือนเปนการกระทําของตนเอง เวนแตจะพิสูจนไดวาการกระทํา

ดังกลาวตนมิไดรูเห็นหรือยินยอมดวยและไดใชความระมัดระวังในการปองกันตามสมควรแลว  

ขอ ๑๖ ใหผูทดลองประกอบกิจการดําเนินการเก่ียวกับเครื่องสงวิทยุคมนาคม การตั้งสถานีวิทยุ

คมนาคม ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยวิทยุคมนาคม กฎหมายวาดวยการเดินอากาศ กฎหมายวาดวยการ

ควบคุมอาคาร หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของแลวแตกรณี โดยครบถวน 

 

หมวด ๓   

รายการของกิจการวิทยุกระจายเสียง 

     

 

ขอ ๑๗ การทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงจะตองเปนไปตามผังรายการท่ียื่น                  

ตอคณะกรรมการหรือพนักงานเจาหนาท่ี  

ผูทดลองประกอบกิจการจะตองยื่นผังรายการท่ีจะออกอากาศ และแสดงรายละเอียดสัดสวนรายการ

ตามแบบท่ีคณะกรรมการกําหนด ตอคณะกรรมการหรือพนักงานเจาหนาท่ีภายในเกาสิบวันนับตั้งแตวันท่ี

ไดรับอนุญาตใหทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงครั้งแรก  
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การยื่นผังรายการตามวรรคสอง ใหผูทดลองประกอบกิจการนําสงดวยตนเอง หรือทางไปรษณีย

ลงทะเบียน ณ สํานักงาน หรือสถานท่ีท่ีสํานักงานกําหนด หรือรูปแบบ วิธีการอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการหรือ

พนักงานเจาหนาท่ีกําหนด 

ขอ ๑๘ ในกรณีท่ีคณะกรรมการหรือพนักงานเจาหนาท่ีเห็นวาผังรายการของผูทดลองประกอบกิจการ

ไมเปนไปตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด และ เห็นควรใหแกไขผังรายการ ใหผูทดลอง

ประกอบกิจการแกไขผังรายการใหถูกตองภายใน สิบหาวันนับตั้งแตไดรับแจงจากพนักงานเจาหนาท่ี หรือ

ตามท่ีคณะกรรมการกําหนด เพ่ือใหคณะกรรมการหรือพนักงานเจาหนาท่ีพิจารณา  

เม่ือคณะกรรมการหรือพนักงานเจาหนาท่ีเห็นชอบผังรายการท่ีผูทดลองประกอบกิจการไดแกไขตาม

วรรคแรกแลว ใหสํานักงานแจงผลใหผูทดลองประกอบกิจการทราบเปนหนังสือ ภายในสิบหาวันทําการ เวน

แตเปนกรณีท่ีมีเหตุเรงดวนอาจแจงผลใหผูทดลองประกอบกิจการทราบทางโทรสาร หรือไปรษณีย

อิเล็กทรอนิกสกอนการแจง ดวยหนังสือก็ได 

หลังจากไดรับแจงผลจากสํานักงานตามวรรคสองแลว ใหผูทดลองประกอบกิจการเริ่มใหทดลอง

ประกอบกิจการตามผังรายการท่ีคณะกรรมการเห็นชอบแลวได 

ขอ ๑๙  การเปลี่ยนแปลงผังรายการท่ีคณะกรรมการเห็นชอบแลว ใหผูทดลองประกอบกิจการยื่น

ขอมูลผังรายการและเอกสารประกอบท่ีตองการเปลี่ยนแปลงตอคณะกรรมการพิจารณากอนทําการ

เปลี่ยนแปลงไมนอยกวา สิบหา วัน โดยใหนําเอาความในขอ ๑๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม และการพิจารณา

เปลี่ยนแปลงผังรายการใหนําเอาความในขอ ๑๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม  

ขอ ๒๐  ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนเรงดวนท่ีมีผลกระทบตอประโยชนสาธารณะ  ภัยพิบัติหรือ                    

มีเหตุฉุกเฉิน  หรือเหตุอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการกําหนด  ผูทดลองประกอบกิจการ อาจดําเนินรายการท่ีแตกตาง

จากผังรายการหลักท่ีคณะกรรมการเห็นชอบแลวได  แตตองแจงเหตุผล  ความจําเปน  และรายละเอียดท่ี

เก่ียวของใหคณะกรรมการหรือพนักงานเจาหนาท่ีทราบภายใน สิบหาวันนับตั้งแตวันท่ีไดมีการเปลี่ยนแปลงผัง

รายการ 

ขอ ๒๑ รายการท่ีผูทดลองประกอบกิจการจะออกอากาศไดจะตอง ไมมีเนื้อหาสาระท่ีกอใหเกิด    

การลม ลางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือไมมีผลกระทบ     

ตอความม่ันคงของรัฐ ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือไมมีการกระทําซ่ึงเขาลักษณะ

ลามกอนาจาร หรือมีผลกระทบตอการใหเกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน          

อยางรายแรง  

ใหผูทดลองประกอบกิจการมีหนาท่ีตรวจสอบการดําเนินการออกอากาศ โดยหากพบวามีการ      

ไมปฏิบัติตามความในวรรคหนึ่งหรือมีลักษณะทํานองเดียวกัน ใหดําเนินการแกไขหรือปฏิบัติใหถูกตอง   

กอนท่ีจะมีการออกอากาศรายการนั้น หรือใหระงับการออกอากาศทันที   

ขอ  ๒๒ ผูทดลองประกอบกิจการตองจัดใหมีการออกอากาศรายการ ดังตอไปนี้ 

(๑) เพลงชาติไทย ออกอากาศทุกวัน เวลา ๘.๐๐ น. และเวลา ๑๘.๐๐ น.  

(๒) ขาวในพระราชสํานัก ออกอากาศทุกวัน ในชวงเวลา ๑๙.๐๐ – ๒๐.๓๐ น. ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนทําให

ไมสามารถออกอากาศขาวในพระราชสํานักไดในเวลาปกติ ใหออกอากาศในระหวางเวลา ๑๙.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. ได 
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โดยตองปฏิบัติตามหลักเกณฑการขอพระราชทานพระมหากรุณาตามท่ีสํานักราชเลขาธิการกําหนด  หรือตาม

หลักเกณฑท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 

(๓) รายการท่ีมีเนื้อหาสรางสรรคสังคม หรือรายการสําหรับเด็กและเยาวชน อยางนอยวันละ               

หกสิบนาที ในชวงเวลา ๑๖.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. ในวันจันทรถึงวันศุกร และชวงเวลา ๐๗.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ในวัน

เสารและวันอาทิตย 

ในระหวางชวงเวลา ๑๘.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. เปนชวงเวลาท่ีมีจํานวนผูรับฟงสูง ซ่ึงเด็กและเยาวชนอาจ

รับฟงอยูดวย ใหออกอากาศรายการท่ีมีเนื้อหาท่ีมีความเหมาะสมและจะไมเปนภัยตอการพัฒนาท้ังในดาน

สติปญญา อารมณและสังคมของเด็กและเยาวชน ท้ังนี้ คณะกรรมการอาจประกาศกําหนดหรือแกไข

เปลี่ยนแปลงสัดสวนและชวงเวลาออกอากาศท่ีเหมาะสมสําหรับรายการดังกลาวเพ่ิมเติมได 

ขอ ๒๓ ขอ ๒๓ เพ่ือคุมครองเด็กและเยาวชน  ใหผูทดลองประกอบกิจการดําเนินการออกอากาศ

รายการ ใหเปนไปตามประกาศ กสทช. วาดวยหลักเกณฑเก่ียวกับผังราย การ  และเนื้อหารายการท่ี

คณะกรรมการประกาศกําหนด และตองสอดคลองกับกฎหมายท่ีเก่ียวของโดยเครงครัด 

ขอ ๒๔ รายการท่ีผูทดลองประกอบกิจการจะออกอากาศไดจะตองไดรับสิทธิในทรัพยสินทางปญญา 

หรือสิทธิในการทําซํ้า ดัดแปลง เผยแพร ทรัพยสินทางปญญาหรือสิทธิในทรัพยสินทางปญญาอ่ืนใดท่ีจําเปน

กอนนํามาออกอากาศ 

คณะกรรมการหรือพนักงานเจาหนาท่ี อาจเรียกใหผูทดลองประกอบกิจการสงเอกสาร หลักฐานการ

ไดรับสิทธิตามวรรคหนึ่งไดตามท่ีเห็นสมควร 

ขอ ๒๕ การดําเนินการออกอากาศของผูทดลองประกอบกิจการใหคํานึงถึงการจัดใหมีบริการท่ี

เหมาะสมเพ่ือประโยชนในการสงเสริมและคุมครองสิทธิของคนพิการและคนดอยโอกาสใหสามารถเขาถึง หรือ

รับรูและใชประโยชนจากรายการของกิจการกระจายเสียงไดอยางเสมอภาคกับบุคคลท่ัวไป โดยอาจจัดใหมี

บริการกระจายเสียงท่ีออกอากาศรายการอานหนังสือเต็มเวลา  หรือบริการในรูปแบบอ่ืนใดท่ีทําใหคนพิการ

และคนดอยโอกาสเขาถึงหรือรับรูการใหบริการไดสําหรับรายการท่ีนําเสนอขอมูลขาวสารสาธารณะ  ในเวลา

ออกอากาศอยางนอยวันละหกสิบนาที 

ขอ ๒๖  ผูทดลองประกอบกิจการตองจัดใหมีการบันทึกรายการท่ีไดออกอากาศไปแลวทุกรายการ  

ดวยวิธีการใด ๆ ท่ีสามารถถายทอดกลับมาเปนรายการนั้นได และเก็บรักษาไวเพ่ือใหพนักงานเจาหนาท่ีทําการ

ตรวจสอบได โดยระยะเวลาการจัดเก็บตองไมนอยกวาสามสิบวัน เวนแตคณะกรรมการจะกําหนดเปนอยางอ่ืน

ท้ังนี้ การบันทึกรายการดังกลาวจะตองไมดําเนินการแกไข หรือดัดแปลงใหแตกตางจากรายการท่ีได

ออกอากาศ 

ในกรณีท่ีพนักงานเจาหนาท่ีพบวามีรายการท่ีไดออกอากาศไปแลวฝาฝนตอกฎหมายวาดวยการ

ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน หรือประกาศท่ีคณะกรรมการกําหนด หรือกฎหมายอ่ืน ๆ 

ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจเรียกบันทึกรายการท่ีไดออกอากาศไปแลวตาม วรรคหนึ่ง ผูทดลองประกอบ

กิจการจะตองสงบันทึกรายการดังกลาวภายในเจ็ดวันนับแตไดรับแจงจากพนักงานเจาหนาท่ี ท้ังนี้ ไมตัดสิทธิ

พนักงานเจาหนาท่ีในการระงับการออกอากาศรายการเปนการชั่วคราว 

 

 

19 
 



 

 

หมวด ๔ 

การหารายไดกิจการวิทยุกระจายเสียง 

                         

 

ขอ ๒๗  ผูทดลองประกอบกิจการบริการสาธารณะจะหารายไดจากการโฆษณาไมได เวนแต  

(๑) เปนการหารายไดโดยการโฆษณาหรือเผยแพรขาวสารเก่ียวกับงานหรือกิจการของหนวยงานของ

รัฐหรือรัฐวิสาหกิจ  สมาคม  มูลนิธิ  หรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีมีวัตถุประสงคในการดําเนินกิจการเพ่ือประโยชน

สาธารณะ โดยไมแสวงหากําไรในทางธุรกิจ หรือ 

(๒) เปน การเสนอภาพลักษณขององคกร  บริษัท  และกิจการ  โดยมิไดมีการโฆษณาสรรพคุณ  

คุณประโยชน หรือคุณภาพของผลิตภัณฑท่ีเก่ียวของท้ังทางตรงและทางออม 

การเสนอภาพลักษณ ตามวรรคหนึ่ง ตองไมเปนการสรางการรับรูถึงตราสินคา หรือนําเสนอเก่ียวกับ

ผลิตภัณฑ หรือกลาวถึงสรรพคุณ คุณภาพ หรือคุณประโยชนทางกายภาพของผลิตภัณฑท่ีเก่ียวของท้ังทางตรง

และทางออม ไมวาจะดวยวิธีการใด ๆ แกผูบริโภค 

ผูทดลองประกอบกิจการบริการสาธารณะ ท่ีมีวัตถุประสงค หลัก ในการประกอบกิจการ เพ่ือ        

ความม่ันคงของรัฐหรือความปลอดภัยสาธารณะ  ใหหารายไดจากการโฆษณาไดเทาท่ีเพียงพอตอการทดลอง

ประกอบกิจการโดยไมเนนการแสวงหากําไร  

ขอ ๒๘ ผูทดลองประกอบกิจการบริการชุมชนจะหารายไดจากการโฆษณาไมได  แตอาจมีรายไดจาก

การบริจาค การอุดหนุนของสถานี หรือรายไดทางอ่ืนซ่ึงมิใชการโฆษณา  

การบริจาคหรือการอุดหนุนจะตองสะทอนถึงเง่ือนไขของการไดรับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ

กระจายเสียงบริการชุมชน  และไมมีการแทรกแซง  ไมมีอิทธิพลตอการบริหารสถานี  หรือไมสงผลกระทบใด  ๆ 

ตอทิศทางการดําเนินงาน การผลิตรายการและเนื้อหารายการท่ีออกอากาศ 

ขอ ๒๙ ผูทดลองประกอบกิจการบริการทางธุรกิจ สามารถหารายไดจากการโฆษณาหรือวิธีการอ่ืนใด

ไดไมเกินชั่วโมงละสิบสองนาทีครึ่ง โดยเม่ือรวมเวลาโฆษณาตลอดท้ังวันเฉลี่ยแลวตองไมเกินชั่วโมงละ             

สิบนาที  

ขอ ๓๐  ใหผูทดลองประกอบกิจการจัดทําและบันทึกขอมูลเก่ียวกับรายไดและคาใชจายในการ

ดําเนินงานของสถานีในชวงหนึ่งปนับแตวันท่ีไดรับอนุญาตใหทดลองประกอบกิจการ และใหยื่นตอ

คณะกรรมการหรือพนักงานเจาหนาท่ีเม่ือมีการรองขอ   

ผูทดลองประกอบกิจการบริการชุมชนใหสงขอมูลตามวรรคหนึ่งตามท่ีกําหนดในประกาศ

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการ

อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
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หมวด ๕ 

มาตรการเพ่ือบังคับการใหเปนไปตามประกาศ 

                

 

ขอ ๓๑ กรณีผูทดลองประกอบกิจการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือมาตรการท่ีเก่ียวกับ                 

การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนท่ีคณะกรรมการกําหนด หรือกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีมีโทษ       

ทางอาญา นอกจากตองรับโทษตามกฎหมายอ่ืนแลว ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑) ออกคําสั่งใหผูทดลองประกอบกิจการชี้แจงเปนลายลักษณอักษร 

(๒) ตักเตือนเปนลายลักษณอักษรใหดําเนินการแกไข ปรับปรุงหรือปฏิบัติใหถูกตองหรือเหมาะสม

ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไวในคําสั่ง 

หากผูทดลองประกอบกิจการยังคงฝาฝน ไมดําเนินการแกไข ปรับปรุง หรือปฏิบัติใหถูกตอง       

หรือเหมาะสมตาม (๒) พนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจสั่งใหผูทดลองประกอบกิจการระงับการกระทําท่ีฝาฝนนั้น 

ในกรณีท่ีผูทดลองประกอบกิจการไดรับคําสั่งจากพนักงานเจาหนาท่ีตามวรรคหนึ่ง                      

ไมพอใจในคําสั่งดังกลาว ใหมีสิทธิอุทธรณคําสั่งตอคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต                      

วันท่ีไดรับแจงคําสั่งดังกลาว การอุทธรณไมเปนเหตุใหทุเลาการบังคับตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาท่ี                   

และใหถือวาคําวินิจฉัยของคณะกรรมการเปนท่ีสุด 

หากผูทดลองประกอบกิจการไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาท่ีตามวรรคหนึ่ง และ    

พนกําหนดระยะเวลาอุทธรณตามวรรคสอง หรือคณะกรรมการวินิจฉัยยืนตามคําสั่งพนักงานเจาหนาท่ี 

เม่ือพนักงานเจาหนาท่ีไดมีหนังสือเตือนแลวไมปฏิบัติ ตามคําสั่งนั้น ใหพนักงานเจาหนาท่ีกําหนดคาปรับ  

ทางปกครองตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  

ในกรณีท่ีผูทดลองประกอบกิจการยังมีการดําเนินการท่ีฝาฝนนั้นซํ้าอีก หรือกรณีท่ีมีความเสียหาย

รายแรงตอประโยชนสาธารณะ ใหพนักงานเจาหนาท่ีรวบรวมขอเท็จจริง พรอมจัดทํารายงานความเห็น    

เสนอตอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาพักใชหรือเพิกถอนการทดลองประกอบกิจการ  

ขอ ๓๒ ในกรณีท่ีปรากฏแกพนักงานเจาหนาท่ีวาผูทดลองประกอบกิจการฝาฝนหรือ                 

ไมปฏิบัติตามเง่ือนไขในการทดลองประกอบกิจการ ขอ ๑๓ (๑) และ (๒) ของประกาศคณะกรรมการ          

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการอนุญาตทดลอง

ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ ใหพนักงานเจาหนาท่ีรวบรวมขอเท็จจริงและพยานหลักฐาน 

พรอมจัดทํารายงานความเห็นเสนอตอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาเพิกถอนการทดลองประกอบกิจการภายใน

สามสิบวันทําการ  

ในกรณีท่ีปรากฏแกพนักงานเจาหนาท่ีวาผูทดลองประกอบกิจการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามเง่ือนไข    

ในการทดลองประกอบกิจการในกรณีอ่ืนใดใน 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             

ในสวนท่ีเก่ียวกับการพิจารณาชั้นพนักงานเจาหนาท่ีมาใชบังคับแกการพิจารณาของคณะกรรมการโดยอนุโลม 

 

ประกาศ ณ วันท่ี                   พ.ศ. ๒๕๕ ๖ 

 

พันเอก 

(นที  ศุกลรัตน) 

ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 

ปฏิบัติหนาท่ีแทน ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และ

กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ  
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แบบรับรองการปฏิบัติตามเง่ือนไข 
การทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

หมายเลขเอกสาร 

แบบ............... 

หน้า ๑ จาก ๔ 

เลขรับท่ี....................................... 

วันท่ีรับ........................................ 

 
ขอมูลผูย่ืนคําขอ 

ชื่อนิติบุคคล/กลุมคน……......................................................................... 

ชื่อสถานี.................................................................................................... 

คลื่นความถ่ี .............................MHz. 

เว็บไซต (Website) (ถามี)........................................................................ 

ท่ีตั้งสถานี…….............. ............................ .......................... ....................

เลขท่ี.................. ตรอก/ซอย .................... ถนน ……............................. 

หมูท่ี ........... แขวง/ตําบล  ……..................... เขต/อําเภอ .……............... 

จังหวัด  …... …................... .........รหัสไปรษณีย …................. ..... 

โทรศัพท …….............................. โทรสาร ........................................                            

E-mail.................................. ........................................................... ...

เลขท่ีประจําตัวผูเสียภาษี........................................................................ 

 

ประเภทผูย่ืนคําขอ 

  […]   นิติบุคคล 

  […]   กลุมคน 

 

ประเภทการทดลองประกอบกิจการ  

  […] วิทยุกระจายเสียงบริการสาธารณะ  

  […] วิทยุกระจายเสียงบริการชุมชน 

  […] วิทยุกระจายเสียงบริการทางธุรกิจ 

 
รายละเอียดเง่ือนไขการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

ผูทดลองประกอบกิจการไดปฏิบัติตามเง่ือนไขการทดลองประกอบกิจการ  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 อันเขาขายหรือมีลักษณะโอนใหแกผูหนึ่งผูใดเพ่ือ

ดําเนินการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงแทน 

 

 



 

 

 

 

 

 

แบบรับรองการปฏิบัติตามเง่ือนไข 
การทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

หมายเลขเอกสาร 

แบบ............... 

หน้า ๒ จาก ๔ 

เลขรับท่ี....................................... 

วันท่ีรับ........................................ 

(๓) เนื้อหาสาระของรายการท่ีดําเนินการทดลองออกอากาศ 

 มีการทดลองออกอากาศท่ี รายการท่ีมีเนื้อหาสาระท่ีไมกอใหเกิดการลมลางการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือท่ีไมมีผลกระทบตอความม่ันคงของรัฐ 

ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือไมมีการกระทําซ่ึงเขาลักษณะลามก

อนาจาร หรือไมมีผลกระทบตอการใหเกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน

อยางรายแรง มาตลอดระยะเวลาการทดลองออกอากาศหนึ่งป 

(๔) การบันทึกรายการท่ีไดทดลองออกอากาศไปแลว   

 ไดจัดการและดําเนินการบันทึกรายการท่ีไดทดลองออกอากาศ ไวในเทปหรือวัสดุอยางอ่ืน หรือดวย

วิธีการใด ๆ ท่ีสามารถถายทอดกลับมาเปนรายการนั้นได และเก็บรักษาไวเพ่ือใหพนักงานเจาหนาท่ี

ตรวจสอบได โดยมีระยะเวลาการเก็บรักษาการบันทึกไมนอยกวาสามสิบวัน นับตั้งแตรายการนั้นได

ทดลองออกอากาศโดยสถานี 

(๕) การเสนอผังรายการ 

 ไดเสนอผังรายการตามประเภทการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ีไดรับอนุญาตให

ทดลองประกอบกิจการ ตอคณะกรรมการหรือพนักงานเจาหนาท่ีภายในสามเดือนนับตั้งแตวันท่ี

ไดรับอนุญาตใหทดลองประกอบกิจการแลว  

 ไดแจงตอคณะกรรมการหรือพนักงานเจาหนาท่ี ใหทราบไมนอยกวาเจ็ดวันกอนดําเนินการ ทดลอง

ออกอากาศ กรณีท่ีประสงคจะเปลี่ยนแปลงผังรายการและสัดสวนรายการท่ีไดแจงไว  

 ไดแจงตอคณะกรรมการหรือพนักงานเจาหนาท่ีโดยพลัน กรณีท่ีมีความจําเปนเรงดวนตอประโยชน

สาธารณะ เม่ือไดมีการทดลองออกอากาศแตกตางจากผังรายการท่ีไดแจงไวตอคณะกรรมการหรือ

พนักงานเจาหนาท่ี 

(๖) การประกาศขอมูลท่ีสําคัญของการทดลองประกอบกิจการ ไดดําเนินการประกาศขอมูลดังตอไปนี้ทุก

ตนชั่วโมง  

 ชื่อสถานี วา ................................................................................................................... 

 คลื่นความถ่ี .................................................................................................................... 

 ชื่อผูดําเนินรายการตามผังรายการท่ีไดยื่นไวตอคณะกรรมการหรือเจาพนักงาน 

 หมายเลขโทรศัพทท่ีติดตอได ........................................................................................ 

 



 

 

 

 

 

 

แบบรับรองการปฏิบัติตามเง่ือนไข 
การทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

หมายเลขเอกสาร 

แบบ............... 

หน้า ๓ จาก ๔ 

เลขรับท่ี....................................... 

วันท่ีรับ........................................ 

(๗) การหารายได 

 ไดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑการหารายไดใหเปนไปตาม เง่ือนไขท่ีกําหนดในภาคผนวก ก             

ภาคผนวก ข หรือ ภาคผนวก ค ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน 

และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการอนุญาตทดลองประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ อยางเครงครัด  

(๘) การแตงตั้งผูอํานวยการสถานี 

 ไดแตงตั้งให (นาย/นาง/นางสาว/อ่ืนๆ ระบุ) ................................................................. ซ่ึงมีสัญชาติ

ไทยใหมีหนาท่ี ควบคุมดูแลใหมีการออกอากาศ ใหเปนไปตามขอบเขตเง่ือนไขท่ีกําหนด  โดยไดมี

ระเบียบ ขอบังคับไวโดยชัดแจง 

(๙) การรบกวน คลื่นความถ่ีมิไดแพรกระจายคลื่นความถ่ีในการทดลองประกอบกิจการท่ีกอใหเกิด        

การรบกวนคลื่นความถ่ีของผูท่ีไดรับอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีในกิจการ ดังตอไปนี้  

 กิจการวิทยุทางการบิน                    

 กิจการวิทยุคมนาคม  

 กิจการโทรคมนาคม  

 กิจการวิทยุกระจายเสียง และกิจการวิทยุโทรทัศน  

 สถานีวิทยุของประเทศเพ่ือนบาน  

 ไดปรับปรุง แกไข และ ระงับการแพรกระจายคลื่นความถ่ีท่ีกอใหเกิดการรบกวน โดย ทันที                     

เม่ือไดแจงจากพนักงานเจาหนาท่ี 

(๑๐)   การใชคลื่นความถ่ี 

 ไดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑการใชคลื่นความถ่ีตามภาคผนวก ง  ของประกาศคณะกรรมการ

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการ

อนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยครบถวนทุกประการ 

(๑๑) การขอรับใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยวิทยุคมนาคม 

 ไดดําเนินการเพ่ือยื่นคําขอรับใบอนุญาตใหมี ใช เครื่องวิทยุคมนาคม และตั้งสถานีวิทยุ    

คมนาคมใหแลวเสร็จภายในหนึ่งปนับตั้งแตวันท่ีไดรับอนุญาตใหทดลองประกอบกิจการ ดังนี้ 

 ตรวจสอบ เครื่องสงวิทยุกระจายเสียง ให มีลักษณะทางเทคนิคตามมาตรฐานทางเทคนิค ที่

คณะกรรมการกําหนดไว  ในภาคผนวก ซ  ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการ



 

 

 

 

 

 

แบบรับรองการปฏิบัติตามเง่ือนไข 
การทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

หมายเลขเอกสาร 

แบบ............... 

หน้า ๔ จาก ๔ 

เลขรับท่ี....................................... 

วันท่ีรับ........................................ 

 

โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการอนุญาตทดลองประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ................................... 

 ไดรับใบอนุญาตใหมี ใช เครื่องวิทยุคมนาคม ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 

เม่ือวันท่ี .................................... 

 ไดรับใบอนุญาตใหตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘              

เม่ือวันท่ี ...................................... 

(๑๒) การตั้งหรือการขอเปลี่ยนแปลงความสูงสายอากาศของสถานี  

 สถาน.ี....................................................................................................................... 

 ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารโดยครบถวนทุกประการ 

 กรณีสถานี ตั้งอยูในบริเวณเขตปลอดภัยการเดินอากาศไดรับอนุญาตจากหนวยงานท่ีมีอํานาจ

ตามกฎหมายวาดวยการเดินอากาศแลว 

(๑๓) ดําเนินการออกอากาศแจงขาวหรือเตือนภัย 

 ไดออกอากาศแจงขาวหรือเตือนภัย ใหประชาชนทราบเม่ือรัฐบาล หรือหนวยงานของรัฐ       

รองขอกรณีท่ีมีภัยพิบัติหรือมีเหตุฉุกเฉิน หรือมีกรณีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการกําหนด                       

มาโดยตลอด 
 
 
ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลดังกลาวขางตนเปนจริงทุกประการ และไดปฏิบัติตามเง่ือนไขการทดลองประกอบ

กิจการวิทยุกระจายเสียงขางตนทุกประการ  

 

ลงชื่อ ....................................................... ผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล/กลุมคน 

       (………………………………………….)วัน/เดือน/ป................................................ 
 




