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ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
พ.ศ. ๒๕๕๕
โดยที่เ ป็น การสมควรให้มี หลั กเกณฑ์การอนุญ าตทดลองประกอบกิจ การวิท ยุก ระจายเสีย ง
เพื่อเป็น การเตรียมความพร้อมเปลี่ยนผ่านไปสู่ร ะบบการออกใบอนุญาตตามประเภทที่พระราชบัญ ญัติ
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ กําหนด และรักษาระดับคุณภาพ
ของการรับฟังวิทยุกระจายเสียงของประชาชนทั้งในแง่ของคุณภาพทางเทคนิค คุณภาพของเนื้อหารายการ
โอกาสการเข้าถึงสื่อของประชาชน ให้มีความเป็นธรรมและยังประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสังคม โดยคํานึง
ถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชน ทั้งในด้านการศึกษา วัฒนธรรม ความมั่นคงและประโยชน์สาธารณะอื่น
รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการดําเนินการสื่อมวลชนของภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๒๗ (๓) (๔) (๕) (๖) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๓) (๑๗) (๑๘) และ (๒๔)
และมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
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 ๑๗
มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔
มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ และมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ อันมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖
มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗ ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทยบัญ ญัติให้กระทํ าได้โ ดยอาศัย อํ านาจตามบทบัญ ญัติแ ห่งกฎหมาย คณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จึงกําหนดหลักเกณฑ์การอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
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ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชนชั่วคราว (วิทยุกระจายเสียงชุมชน)
บรรดาประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับหรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่มีกําหนดไว้แล้วในประกาศนี้ ซึ่งขัด
หรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๔ ในประกาศนี้
“การทดลองประกอบกิจการ” หมายความว่า การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการ
บริการสาธารณะ กิจการบริการชุมชน กิจการทางธุรกิจ ด้วยวิธีการทดลองออกอากาศ
“ผู้ขอทดลองประกอบกิจการ” หมายความว่า ผู้ยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ตามประกาศนี้
“ผู้อํานวยการสถานี” หมายความว่า ผู้มีหน้าที่ในการควบคุมดูแลให้มีการทดลองประกอบกิจการ
ให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต และจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบดูแลการจัดรายการ การดําเนินรายการ และ
การให้บริการหรือแพร่ภาพกระจายเสียงของสถานีให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต
“ผู้ดําเนินรายการ” หมายความว่า ผู้ทําหน้าที่พิธีกร ผู้ประกาศ
“สถานี” หมายความว่า สถานที่ที่ใช้สําหรับทําการทดลองส่งข่าวสารสาธารณะหรือรายการ
ของการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ไม่ว่าจะเป็นการส่งผ่านโครงข่ายของตนเองหรือของผู้อื่นก็ตาม
“เขตการให้บริการ” หมายความว่า เขตพื้นที่การให้บริการที่ผู้ทดลองประกอบกิจการ มีสิทธิ
ทดลองประกอบกิจการตามที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ
“ผังรายการ” หมายความว่า ข้อมูลแสดงรายการที่มีการกําหนดเวลาเพื่อใช้สําหรับการกระจายเสียง
ของสถานี
“การบริจาค” หมายความว่า การให้เงิน ทรัพย์สิน หรือสิ่งอื่นใดแก่สถานีที่มิใช่การสนับสนุน
รายการใดโดยเฉพาะ โดยไม่มีการกําหนดเงื่อนไขการให้ซึ่งอาจเกิดจากการเชิญชวน ระดมทุน เป็นต้น
“การอุดหนุน” หมายความว่า การให้เงิน ทรัพย์สิน หรือสิ่งอื่นใดแก่สถานีที่มิใช่การสนับสนุน
รายการใดโดยเฉพาะ โดยต้องไม่มีวัตถุประสงค์ที่ขัด ต่อการทดลองประกอบกิจการบริการชุมชน หรือ
การอุดหนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ แล้วแต่กรณี
“คณะกรรมการบริหารสถานี” หมายความว่า คณะกรรมการที่ผู้ทดลองประกอบกิจการแต่งตั้ง
ให้บริหารจัดการสถานี
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
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“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสีย ง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ตามประกาศนี้
ข้อ ๕ ให้คณะกรรมการเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ประกาศนี้ให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด โดยคําวินิจฉัยของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สุด
หมวด ๑
ประเภท และการยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการ
ข้อ ๖ การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงมี ๓ ประเภท ดังนี้
(๑) กิจการบริการสาธารณะ
(๒) กิจการบริการชุมชน
(๓) กิจการทางธุรกิจ
ผู้ทดลองประกอบกิจการจะต้องมีคุณสมบัติ ลักษณะผังรายการ สัดส่วนรายการ การหารายได้
ความรับผิดชอบของผู้ทดลองประกอบกิจการ และมาตรฐานทางเทคนิค ตามที่คณะกรรมการกําหนด
ในแต่ละประเภท ตามภาคผนวก ก ภาคผนวก ข ภาคผนวก ค ภาคผนวก ง ภาคผนวก จ ภาคผนวก ฉ
ภาคผนวก ช ภาคผนวก ซ ภาคผนวก ฌ ภาคผนวก ฎ และภาคผนวก ฏ แล้วแต่กรณี
ข้อ ๗ ให้ผู้ที่ได้รับสิทธิทดลองออกอากาศในลักษณะชั่วคราว ผู้รับใบอนุญาต หรือผู้ที่ได้ยื่น
คําขอรับใบอนุญาตตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
อนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชนชั่วคราว (วิทยุกระจายเสียงชุมชน) ที่มีอยู่ก่อนวันที่คณะกรรมการกําหนด
เป็นผู้มีสิทธิยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการตามประกาศนี้
ข้อ ๘ ผู้มีสิทธิยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการให้ยื่น คําขอทดลองประกอบกิจการตามแบบ
ที่คณะกรรมการกําหนดแนบท้ายประกาศนี้ โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด เอกสารหลักฐาน และข้อมูล
ตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๙ จํานวน ๑ ชุด และสําเนาเอกสารอีกจํานวน ๑ ชุด โดยผู้ยื่นคําขอต้องกรอก
รายละเอียดในแบบคําขอให้ครบถ้วนถูกต้อง พร้อมเอกสารหลักฐานที่มีร ายละเอีย ดครบถ้วนสมบูร ณ์
ตามที่กําหนดในข้อ ๙ และให้จัด ทําข้อมูลดังกล่าวในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ นําส่งด้วยตนเองหรือทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบีย น ณ สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ ที่สํานักงานกําหนด ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับตั้งแต่วันที่ประกาศฉบับนี้มีผล
บังคับใช้
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หากผู้มีสิทธิยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการตามวรรคหนึ่งไม่สามารถยื่นแบบคําขอพร้อมเอกสาร
หลักฐานประกอบคําขอภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่นคําขอขยายระยะเวลาพร้อมเหตุผลความจําเป็น
ล่วงหน้าอย่างน้อยเจ็ดวันก่อนวันครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง โดยให้ยื่นเป็นหนังสือต่อสํานักงาน
ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมายังสํานักงานตามสถานที่ในวรรคหนึ่ง
ผู้มีสิทธิยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการตามวรรคหนึ่งอาจขอขยายระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ได้ครั้งละ
สิบห้าวันนับแต่วันครบกําหนดระยะเวลาการยื่นคําขอโดยจะขอขยายระยะเวลาได้ไม่เกินสองครั้ง
หากผู้มี สิท ธิยื่ น คํ าขอทดลองประกอบกิ จการตามวรรคหนึ่ งไม่ยื่ น แบบคํ าขอภายในกํา หนด
ระยะเวลา หรือยื่นเอกสารประกอบคําขอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน หรือไม่ยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม
ภายในระยะเวลาที่กําหนด ให้ถือว่าผู้มีสิท ธิยื่น คําขอตามวรรคหนึ่งไม่ประสงค์จะขอทดลองประกอบ
กิจการตามประกาศนี้
ผู้ขอทดลองประกอบกิจการต้องชําระค่าธรรมเนียมพิจารณาคําขอ และค่าธรรมเนียมการใช้คลื่น
ความถี่ตามอัตราที่คณะกรรมการกําหนดในภาคผนวก ญ ให้แล้ว เสร็จภายในวันที่ยื่นคําขอ หรือตาม
ประกาศที่คณะกรรมการกําหนด
ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ วิธีการขอทดลองประกอบกิจการวิทยุ
กระจายเสียงบางประเภทเพื่อประโยชน์ในการกํากับดูแลหรือประโยชน์สาธารณะอื่นใด คณะกรรมการ
อาจเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับใบอนุญาตก็ได้ โดยจะประกาศให้ทราบล่วงหน้า
ข้อ ๙ ผู้ข อทดลองประกอบกิจการต้องส่งเอกสารหลักฐานและข้อมูล โดยอย่างน้อยต้องมี
รายละเอียด เอกสารหลักฐาน และข้อมูล ดังนี้
(๑) สําเนาเอกสารแสดงการจัดตั้งนิติบุคคล เช่น กฎหมายจัดตั้ง หนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล สมาคม มูลนิธิ บัญชีผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับนิติบุคคล สมาคม มูลนิธิ
(๒) สําเนาเอกสารแสดงการจัดตั้งกลุ่มคน เช่น หลักฐานเชิงประจักษ์ในการรวมตัวเพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งให้ชุมชนในลักษณะต่าง ๆ ของกลุ่มคน
(๓) เอกสารเกี่ยวกับบุคคล เช่น สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ยื่น
ขอทดลองประกอบกิจการ และผู้มีอํานาจกระทําการแทนผู้ยื่นขอทดลองประกอบกิจการ
(๔) เอกสารเกี่ยวกับสถานที่การทดลองประกอบกิจการ ดังนี้
(๔.๑) สําเนาทะเบีย นบ้านที่สถานี และ/หรือ เสาอากาศส่งตั้งอยู่ โดยให้แสดงข้อมูล
และรายละเอียดบ้านเลขที่ ชื่ออาคาร หมายเลขห้อง ถนน ซอย แขวง/ตําบล เขต/อําเภอ จังหวัด
รหัสไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร พร้อมทั้งพิกัดที่ตั้ง (ละติจูดและลองจิจูด) ซึ่งได้มี

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๔๔ ง
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ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ กันยายน ๒๕๕๕

การรับรองความถูกต้องของข้อมูลโดยผู้ยื่นแบบคําขอ ทั้งนี้ หากมิใช่สถานที่ที่ผู้ยื่น แบบคําขอทดลอง
ประกอบกิจการมีกรรมสิทธิ์อยู่ จะต้องมีเอกสาร หนังสือ หรือสัญญาเช่า หรือเอกสารหรือหลักฐานที่
แสดงการให้ใช้ โดยมีระยะเวลาเช่าหรือให้ใช้ไม่น้อยกว่าสองปี
(๔.๒) แผนที่ตั้งของสถานีและสายอากาศ ตลอดจนภาพถ่ายสถานี สายอากาศ เครื่องส่ง
วิทยุกระจายเสียง โดยให้แสดงรายละเอียดพอสังเขป
(๕) ข้อมูลผังรายการและสัดส่วนรายการที่จะใช้ในการทดลองประกอบกิจการ ตามภาคผนวก ฏ
(๖) ชื่อ ผู้อํ านวยการสถานี เจ้ าหน้ าที่ ร ายการ เจ้า หน้ าที่ เทคนิค เจ้ าหน้า ที่ ธุร การ และ
กรรมการบริหารสถานีผู้ทดลองประกอบกิจการ รวมถึงการบริหารจัดการสถานี ตามภาคผนวก ฐ
ข้อ ๑๐ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับแบบคําขอตามข้อ ๘ และเอกสารหลักฐานประกอบคําขอ
ตามข้อ ๙ แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการตรวจสอบแบบคําขอและเอกสารหลักฐานประกอบดังกล่าว
ภายในสามสิบวันทําการ ทั้งนี้ อาจขอขยายระยะเวลาได้ไม่เกินเจ็ดวันทําการ หากปรากฏว่าแบบคําขอทดลอง
ประกอบกิจการ เอกสารหลักฐาน และข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่คืนแบบคําขอ
พร้อมเอกสารที่ยื่นมาทั้งหมดให้ผู้ยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการภายในห้าวันทําการนับแต่วันที่ได้รับคําขอ
เมื่อแบบคําขอและเอกสารหลักฐานประกอบคําขอถูกต้องครบถ้วน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ความครบถ้วนของแบบคําขอ เอกสาร และหลักฐานตามวรรคแรกครบถ้วนทุกรายการแล้วให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ แจ้งสิท ธิการทดลองประกอบกิจการพร้อมเงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการให้ผู้ยื่น คําขอ
ทราบภายในสิบห้าวันทําการนับแต่ระยะเวลาตามวรรคหนึ่งสิ้นสุดลง ทั้งนี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รายงาน
ผลการดําเนินงานต่อคณะกรรมการเพื่อทราบภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันแจ้งสิทธิทดลองประกอบกิจการ
ให้ผู้ทดลองประกอบกิจการมีหน้าที่และความรับผิดเช่นเดียวกับผู้รับใบอนุญาต โดยต้องปฏิบัติตาม
กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ และเงื่อนไขตามที่คณะกรรมการกําหนด
หมวด ๒
สิทธิและหน้าที่ของผูท้ ดลองประกอบกิจการ
ข้อ ๑๑ ระยะเวลาการทดลองประกอบกิจการให้มีระยะเวลาหนึ่งปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการ
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ต่ออายุการทดลองประกอบกิจการได้ครั้งละหนึ่งปี เว้นแต่กรณีที่ไม่ปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขการเป็นผู้ทดลองประกอบกิจการตามข้อ ๑๓
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การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการจะดําเนินการได้เมื่อปรากฏผลการตรวจสอบประวัติการทดลอง
ออกอากาศของผู้ทดลองประกอบกิจการว่าไม่เคยทดลองประกอบกิจการที่ขัดต่อเงื่อนไขการเป็นผู้ทดลอง
ประกอบกิจการ ให้สํานักงานต่ออายุการทดลองการประกอบกิจการให้ผู้ทดลองประกอบกิจการรายนั้นทันที
ทั้งนี้ การต่ออายุการทดลองประกอบกิจการให้ต่ออายุการทดลองประกอบกิจการได้ครั้งละหนึ่งปี
ข้อ ๑๒ การสิ้นสุดการอนุญาตทดลองประกอบกิจการภายใต้ข้อ ๑๑ คณะกรรมการอาจพักใช้
หรือเพิกถอนการทดลองประกอบกิจการในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ทดลองประกอบกิจการมีความประสงค์จะยกเลิกการทดลองประกอบกิจการด้วยตนเอง
(๒) ผู้ทดลองประกอบกิจการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในการให้ทดลองประกอบกิจการ
ตามข้อ ๑๓
(๓) ผู้ทดลองประกอบกิจการกระทําการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์
(๔) ผู้ทดลองประกอบกิจการถูกแจ้งเตือนกรณีการเผยแพร่เนื้อหารายการที่ขัดต่อเงื่อนไข การทดลอง
ประกอบกิจการวิท ยุกระจายเสีย ง หรือการแพร่กระจายคลื่น ความถี่อัน เป็น การรบกวน ซึ่งได้เคยมี
การบันทึกไว้ในประวัติการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง และเพิกเฉยมิได้แก้ไข ปรับปรุงให้เป็นไป
ตามที่คณะกรรมการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ได้แจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร
ข้อ ๑๓ เงื่อนไขของการเป็นผู้ทดลองประกอบกิจการ
(๑) จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประเภทที่กําหนดไว้ตามข้อ ๖
(๒) จะต้องทดลองประกอบกิจการด้วยตนเอง และถือเป็นสิทธิเฉพาะตัวจะโอนแก่กันมิได้
(๓) จะต้องออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาสาระที่ไม่ก่อให้เกิดการล้มล้างการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือที่ไม่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอัน ดีของประชาชน หรือไม่มีการกระทําซึ่งเข้าลักษณะลามกอนาจาร หรือไม่มี
ผลกระทบต่อการให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง
(๔) จะต้องจัดให้มีการบันทึกรายการที่ได้ออกอากาศไปแล้ว โดยอาจบันทึกไว้ในเทป หรือวัสดุ
โทรทัศน์อย่างอื่น หรือด้วยวิธีการใด ๆ ที่สามารถถ่ายทอดกลับมาเป็นรายการนั้นได้ และเก็บรักษาไว้
เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ โดยระยะเวลาการเก็บรักษาการบันทึกต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
(๕) จะต้องเสนอผังรายการซึ่งมีลักษณะตามที่คณะกรรมการกําหนดไว้ในแต่ละประเภทตาม
ภาคผนวก ก ข หรือ ค ต่อคณะกรรมการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในสามเดือนนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต
ให้ท ดลองประกอบกิจการ และหากประสงค์จะเปลี่ยนแปลงผังรายการและสัดส่วนรายการที่ได้แจ้งไว้
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ให้แจ้งต่อคณะกรรมการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด วันก่อนดําเนินการออกอากาศ
เว้นแต่กรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วนต่อประโยชน์สาธารณะ เมื่อได้มีการออกอากาศแตกต่างจากผังรายการ
ให้แจ้งต่อคณะกรรมการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่โดยพลัน
(๖) จะต้องประกาศชื่อสถานี คลื่นความถี่ ชื่อผู้ดําเนินรายการและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อ
ได้ทุกต้นชั่วโมง
(๗) การหารายได้จากการทดลองประกอบกิจการให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดในภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข หรือ ภาคผนวก ค แล้วแต่กรณี
(๘) จะต้องแต่งตั้งผู้อํานวยการสถานีซึ่งมีสัญชาติไทย เพื่อควบคุมดูแลให้มีการออกอากาศ ให้เป็น
ไปตามขอบเขตเงื่อนไขที่กําหนด
(๙) จะต้องไม่ออกอากาศที่ก่อให้เกิดการรบกวนต่อกิจการวิทยุทางการบิน กิจการวิทยุคมนาคม
กิจการโทรคมนาคม กิจการวิทยุกระจายเสียง และกิจการวิทยุโทรทัศน์ ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่แล้ว
และสถานีวิทยุข องประเทศเพื่อนบ้าน หากเกิดการรบกวนจะต้องระงับการแพร่กระจายคลื่น ความถี่ที่
ก่อให้เกิดการรบกวนทันที
(๑๐) การใช้คลื่นความถี่ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่ที่คณะกรรมการ กิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กําหนดตามภาคผนวก ง
(๑๑) จะต้องยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคมให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี
นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้ทดลองประกอบกิจการหรือตามระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนดเป็นอย่างอื่น
ทั้งนี้ เครื่องส่งวิท ยุกระจายเสียงต้องมีลักษณะทางเทคนิค ตามมาตรฐานทางเทคนิคที่คณะกรรมการ
กําหนดไว้ ในภาคผนวก ซ
(๑๒) จะต้องดําเนิน การออกอากาศแจ้งข่าวหรือเตือนภัยให้ประชาชนทราบเมื่อรัฐบาล หรือ
หน่วยงานของรัฐร้องขอ กรณีที่มีภัยพิบัติหรือมีเหตุฉุกเฉิน หรือมีกรณีอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด
(๑๓) การตั้งหรือการขอเปลี่ย นแปลงความสูงสายอากาศของสถานีวิท ยุกระจายเสีย งสําหรับ
ผู้ทดลองประกอบกิจการที่ตั้งอยู่ในบริเวณเขตปลอดภัยการเดินอากาศ จะต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงาน
ที่มีอํานาจตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศก่อนการยื่นขอใบอนุญาตตั้งสถานีวิทยุคมนาคมต่อคณะกรรมการ
(๑๔) การจัด ตั้งหรือสร้างสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ติดตั้งสายอากาศจะต้องปฏิบัติต ามกฎหมายว่าด้ว ย
การควบคุมอาคาร
(๑๕) ผู้ทดลองประกอบกิจการต้องชําระค่าธรรมเนียมพิจารณาคําขอตามอัตราและระยะเวลาที่
คณะกรรมการกําหนด หากไม่ชําระค่าธรรมเนียมดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กําหนด ผู้ขอรับใบอนุญาต
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จะต้องชําระค่าธรรมเนียมเพิ่มตามอัตราที่คณะกรรมการกําหนด มิฉะนั้นจะถือว่าผู้ขอรับใบอนุญาตสละสิทธิ
ในการขอทดลองประกอบกิจการ กรณีผู้ทดลองประกอบกิจการไม่ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา
สิบห้าวันนับแต่วันครบกําหนดชําระค่าธรรมเนียม ให้ถือว่าใบอนุญาตนั้นสิ้นผลนับถัดจากวันครบกําหนด
ชําระค่าธรรมเนียม
หมวด ๓
การกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ข้อ ๑๔ ห้ามมิให้ผู้ท ดลองประกอบกิจการออกอากาศหรือดําเนินการใด ๆ อันเป็น การแพร่
กระจายคลื่นความถี่รบกวนผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ได้รับสิทธิในการประกอบกิจการอยู่ในวันที่พระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มีผลใช้บังคับ
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งผู้ทดลองประกอบกิจการให้แก้ไข ปรับปรุง หรือระงับการแพร่กระจาย
คลื่นความถี่ที่ก่อให้เกิดการรบกวนตามวรรคหนึ่งภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง
หากภายหลังจากดําเนินการตามวรรคสองแล้ว ยังคงเกิดการแพร่กระจายคลื่นความถี่ที่ก่อให้เกิด
การรบกวนซ้ําอีก ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งให้ผู้ทดลองประกอบกิจการระงับการออกอากาศชั่วคราว และ
ให้แก้ไข ปรับปรุงการแพร่กระจายคลื่นความถี่ที่ก่อให้เกิดการรบกวนตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่ง
หากพ้ น กํ าหนดระยะเวลาตามวรรคสามและผู้ ท ดลองประกอบกิ จ การยั ง ไม่ ส ามารถแก้ ไ ข
ปรับปรุงการแพร่กระจายคลื่นความถี่ที่ก่อให้เกิดการรบกวนได้ หรือกรณีที่ได้แก้ไข ปรับปรุงไปแล้วและ
ปรากฏว่าเกิดการรบกวนในลักษณะเดียวกันซ้ําอีก ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดทํารายงานผลการตรวจสอบ
พร้อมความเห็น เพื่อประกอบการพิจารณาเพิก ถอนการอนุญ าตทดลองประกอบกิจการต่อพนักงาน
เจ้ า หน้า ที่ ผู้ อ อกใบอนุญ าต โดยให้ พ นั ก งานเจ้ าหน้ า ที่ ผู้อ อกใบอนุ ญ าตรายงานผลการพิ จ ารณาต่ อ
คณะกรรมการภายในสิบห้าวันทําการ
ข้อ ๑๕ ห้ า มมิ ใ ห้ ผู้ ท ดลองประกอบกิ จ การ ออกอากาศหรื อ ดํ า เนิ น การใด ๆ อั น เป็ น
การแพร่กระจายคลื่นความถี่รบกวนผู้ทดลองประกอบกิจการด้วยกันเอง
กรณี ที่ มี ก ารแพร่ ก ระจายคลื่ น ความถี่ ร บกวนระหว่ า งผู้ ท ดลองประกอบกิ จ การด้ ว ยกั น
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้คู่กรณีทุกฝ่ายแก้ไข ปรับปรุง มิให้เกิดการแพร่กระจายคลื่นความถี่ที่ก่อให้เกิด
การรบกวนตามวรรคหนึ่งภายในสิบห้าวัน นับตั้ง แต่วัน ที่ได้รับแจ้ง หากไม่สามารถแก้ไข ปรับปรุงได้
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สอบถามคู่กรณีว่าประสงค์จะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยหรือไม่ หากคู่กรณีทั้งสองฝ่าย
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ตกลงเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย ให้ดําเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพ าทให้แ ล้วเสร็จภายในสิบห้าวัน นับแต่
วันเริ่มกระบวนการไกล่เกลี่ยและรายงานผลการไกล่เกลี่ยเป็นลายลักษณ์อักษรให้คณะกรรมการทราบ
หากคู่กรณีไ ม่ประสงค์เ ข้า สู่กระบวนการไกล่ เกลี่ ย หรื อไม่สามารถไกล่เ กลี่ ย ได้ ให้ พ นัก งาน
เจ้าหน้าที่รายงานต่อสํานักงานภายในเจ็ดวันนับตั้งแต่ได้รับแจ้งจากคู่กรณีว่าไม่ประสงค์เข้าสู่กระบวนการ
ไกล่เกลี่ย หรือวันที่ได้ทราบผลว่าไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้ และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการพิจารณา
ตรวจสอบถึงเหตุแ ห่ง การแพร่กระจายคลื่น ความถี่ร บกวน หากพบว่าผู้ทดลองประกอบกิจการรายใด
ออกอากาศหรือดําเนินการใด ๆ อันเป็นการแพร่กระจายคลื่นความถี่รบกวนผู้ทดลองประกอบกิจการรายอื่น
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ทดลองประกอบกิจการรายนั้นระงับการแพร่กระจายคลื่นความถี่รบกวน ภายใน
สิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่ง
หากภายหลังจากดําเนินการตามวรรคสอง หรือวรรคสามแล้ว ยังคงเกิดการแพร่กระจายคลื่น
ความถี่ ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด การรบกวนอยู่ อี ก ให้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ สั่ ง ให้ ผู้ ท ดลองประกอบกิ จ การระงั บ
การออกอากาศชั่วคราว และให้แก้ไข ปรับปรุงการแพร่กระจายคลื่นความถี่ที่ก่อให้เกิดการรบกวนตามวรรคหนึ่ง
ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน
หากพ้นกําหนดระยะเวลาตามวรรคสี่และผู้ทดลองประกอบกิจการยังไม่สามารถแก้ไข ปรับปรุง
การแพร่กระจายคลื่นความถี่ที่ก่อให้เกิดการรบกวนได้ หรือกรณีที่ได้แก้ไข ปรับปรุงไปแล้วและปรากฏว่า
เกิดการรบกวนในลักษณะเดียวกันซ้ําอีก ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดทํารายงานผลการตรวจสอบพร้อมความเห็น
เพื่อประกอบการพิจารณาเพิกถอนการอนุญาตทดลองประกอบกิจการต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ออกใบอนุญาต
โดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ออกใบอนุญาตรายงานผลการพิจารณาต่อคณะกรรมการภายในสิบห้าวันทําการ
ข้อ ๑๖ ห้ า มมิ ใ ห้ ผู้ ท ดลองประกอบกิ จ การออกอากาศหรื อ ดํ า เนิ น การใด ๆ อั น เป็ น
การแพร่กระจายคลื่นความถี่รบกวนกิจการวิทยุทางการบินทั้งภายในและระหว่างประเทศ
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งให้ผู้ทดลองประกอบกิจการระงับการแพร่กระจายคลื่นความถี่ที่ก่อให้เกิด
การรบกวนตามวรรคหนึ่งทันที โดยให้ดําเนิน การแก้ไขปรับปรุงมิให้มีการแพร่กระจายคลื่น ความถี่ที่
ก่อให้เกิดการรบกวนกิจการตามวรรคหนึ่ง และจะเริ่มดําเนินการทดลองประกอบกิจการต่อได้เมื่อผล
การตรวจสอบปรากฏว่า ไม่ก่อให้เกิดการแพร่กระจายคลื่นความถี่ที่ก่อให้เกิดการรบกวนตามวรรคหนึ่งจาก
พนักงานเจ้าหน้าที่
หากภายหลังจากดําเนินการตามวรรคสองแล้ว ยังคงเกิดการแพร่กระจายคลื่นความถี่ที่ก่อให้เกิด
การรบกวนซ้ําอีก ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดทํารายงานผลการตรวจสอบพร้อมความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา
เพิกถอนการอนุญาตทดลองประกอบกิจการต่อคณะกรรมการ คําสั่งของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สุด
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ข้อ ๑๗ ห้ า มมิ ใ ห้ ผู้ ท ดลองประกอบกิ จ การออกอากาศหรื อ ดํ า เนิ น การใด ๆ อั น เป็ น
การแพร่กระจายคลื่นความถี่รบกวนกิจการโทรคมนาคมหรือกิจการวิทยุคมนาคมที่ได้รับใบอนุญาตตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ให้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ แ จ้ ง ให้ ผู้ ท ดลองประกอบกิ จ การ แก้ ไ ข ปรั บ ปรุ ง หรื อ ระงั บ
การแพร่กระจายคลื่นความถี่ที่ก่อให้เกิดการรบกวนตามวรรคหนึ่งภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับการแจ้ง
หากภายหลังจากดําเนินการตามวรรคสองแล้ว ยังคงเกิดการแพร่กระจายคลื่นความถี่ที่ก่อให้เกิด
การรบกวนซ้ําอีก ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งให้ผู้ทดลองประกอบกิจการระงับการออกอากาศชั่วคราว และ
ให้แก้ไข ปรับปรุงการแพร่กระจายคลื่นความถี่ที่ก่อให้เกิดการรบกวนตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวัน
หากพ้ น กํ าหนดระยะเวลาตามวรรคสามและผู้ ท ดลองประกอบกิ จ การยั ง ไม่ ส ามารถแก้ ไ ข
ปรับปรุงการแพร่กระจายคลื่นความถี่ที่ก่อให้เกิดการรบกวนได้ หรือกรณีที่ได้แก้ไขปรับปรุงไปแล้วและ
ปรากฏว่าเกิดการรบกวนในลักษณะเดียวกันซ้ําอีก ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดทํารายงานผลการตรวจสอบ
พร้อมความเห็น เพื่อประกอบการพิจารณาเพิกถอนการอนุญาตทดลองประกอบกิจการต่อคณะกรรมการ
คําสั่งของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สุด
ข้อ ๑๘ กรณีผู้ท ดลองประกอบกิจการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือมาตรการที่เกี่ยวกับ
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่คณะกรรมการกําหนด รวมถึงเงื่อนไขการทดลอง
ประกอบกิจการ หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่มีโทษทางอาญา นอกจากต้องรับโทษตามกฎหมายอื่นแล้ว ให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ สั่งให้ผู้ทดลองประกอบกิจการระงับการกระทําที่ฝ่าฝืน แก้ไข ปรับปรุงหรือปฏิบัติให้
ถูกต้องหรือเหมาะสม ภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในคําสั่ง
ในกรณีที่ผู้ทดลองประกอบกิจการได้รับคําสั่งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคแรก ไม่พอใจใน
คําสั่ง ดังกล่าว ให้ มีสิท ธิอุท ธรณ์คํ าสั่งต่ อคณะกรรมการภายในสามสิ บวัน นับแต่ วัน ที่ ได้รับ แจ้ง คําสั่ ง
ดัง กล่ า ว การอุ ท ธรณ์ ไม่ เป็ น เหตุ ให้ ทุเ ลาการบั ง คับ ตามคํา สั่ งของพนัก งานเจ้ า หน้ า ที่ และให้ ถือ ว่ า
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการเป็นที่สุด
หากผู้ทดลองประกอบกิจการไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคแรก และพ้น
กําหนดระยะเวลาอุท ธรณ์ตามวรรคสอง หรือคณะกรรมการวินิจฉัย ยืน ตามคําสั่ง พนักงานเจ้าหน้าที่
เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้มีหนังสือเตือนแล้วไม่ปฏิบัติตามคําสั่งนั้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่กําหนดค่าปรับ
ทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๔๔ ง

หน้า ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ กันยายน ๒๕๕๕

ในกรณีที่ ผู้ ท ดลองประกอบกิจ การยัง เพิ ก เฉยไม่ป ฏิ บั ติ การให้ ถูก ต้ อ ง หรื อฝ่ า ฝื น คํา สั่ ง พั ก
การทดลองประกอบกิจการ หรือกรณีที่มีความเสียหายร้ายแรงต่อประโยชน์สาธารณะ ให้คณะกรรมการ
มีอํานาจพักใช้หรือเพิกถอนการทดลองประกอบกิจการได้
ข้อ ๑๙ การดําเนินการตามหมวด ๓ ให้นํากฎหมายว่าด้ว ยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
ในส่วนที่เกี่ย วกับการพิจารณาชั้น พนักงานเจ้าหน้าที่ มาใช้บังคับแก่การพิจารณาของคณะกรรมการ
โดยอนุโลม
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕
พันเอก นที ศุกลรัตน์
ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

