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ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
เพื่อการทดลองหรือทดสอบเป็นการชั่วคราว
โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ สําหรับการทดลองหรือทดสอบเป็นการชั่วคราว เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
ทรัพยากรคลื่นความถี่และกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ (๔) และ (๖) มาตรา ๓๗ และมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖
มาตรา ๔๗ มาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้
โดยอาศัย อํา นาจตามบทบั ญ ญัติแ ห่งกฎหมาย คณะกรรมการกิจ การกระจายเสีย ง กิจ การโทรทัศ น์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติจึงประกาศหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ เพื่อการทดลองหรือทดสอบเป็นการชั่วคราวไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสีย ง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
“การทดลอง” หมายความว่า กิจการหรือการกระทําที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อทดลองอุปกรณ์
โครงข่าย ระบบกระจายเสีย ง หรือระบบโทรทัศน์ โดยมุ่งหวังว่า ความรู้ที่ได้จากการทดลองจะเป็น
ประโยชน์ในการพัฒนา การใช้ หรือการให้บริการสําหรับคลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์
และให้หมายความรวมถึงการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมด้วย
“การทดสอบ” หมายความว่า กิจกรรมหรือการกระทําใด ๆ ในการตรวจสอบความสามารถในการใช้
หรือให้บริการคลื่นความถี่ในการประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์
ข้อ ๒ ภายใต้ บัง คับ บทบั ญ ญั ติ แ ห่ งกฎหมายว่ าด้ ว ยองค์ กรจั ด สรรคลื่น ความถี่ แ ละกํา กั บ
การประกอบกิจการวิท ยุกระจายเสีย ง วิท ยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม และกฎหมายว่าด้ว ย
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ คณะกรรมการอาจกําหนดและอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เพื่อการทดลองหรือทดสอบเป็นการชั่วคราวได้ โดยสอดคล้อง
กับแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ตารางกําหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ และแผนแม่บทกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดไว้ตามประกาศนี้
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ข้อ ๓ การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เพื่อการทดลอง
หรือทดสอบเป็นการชั่วคราวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
๓.๑ ต้ อ งมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก เพื่ อ ทดลองหรื อ ทดสอบการใช้ ค ลื่ น ความถี่ ถู ก ต้ อ ง
ตามแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ และตารางกําหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ โดยมิได้มีวัตถุประสงค์ในการ
แสวงหารายได้เพิ่มเติม
ทั้ง นี้ การทดลองหรื อ ทดสอบโดยการให้ บ ริ ก ารประเภทถ่ า ยทอดสั ญ ญาณเสี ย ง
หรือแพร่ภาพออกอากาศเป็นการทั่วไปโดยมีการโฆษณาในรายการอยู่แล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือการ
ถ่ายทอดรายการดังกล่าวซ้ําโดยไม่มีการดัดแปลงแก้ไขเพิ่มเติม ไม่ถือเป็นการแสวงหารายได้เพิ่มเติม
๓.๒ เป็นโครงการที่มีระยะเวลาดําเนินการชั่วคราวและจํากัดการใช้คลื่นความถี่
๓.๓ การทดลองหรือทดสอบต้องเป็นระบบ โครงข่าย หรืออุปกรณ์ในกิจการกระจายเสียง
หรือกิจการโทรทัศน์ในลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(๓.๓.๑) ใช้เทคโนโลยีใหม่
(๓.๓.๒) คลื่นความถี่ใหม่
(๓.๓.๓) มาตรฐานวิทยุกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ใหม่
(๓.๓.๔) การใช้งานใหม่ในราชอาณาจักรไทย
๓.๔ การทดลองหรือทดสอบต้องดําเนินการตามหลักวิชาการ รวมทั้งมีการตรวจสอบ
และประเมินผล
๓.๕ ผู้ยื่นขอทดลองหรือทดสอบต้องแสดงถึงความสามารถ และความพร้อมทั้งในทาง
เทคนิคและบุคลากร
๓.๖ โครงการทดลองหรือทดสอบต้องไม่มีวัตถุประสงค์อันขัดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
หรือนโยบายแห่งรัฐ
๓.๗ การทดลองหรือทดสอบต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนอันเกิน สมควรต่อโครงข่าย
สถานีวิทยุกระจายเสียง หรือสถานีวิทยุโทรทัศน์อื่น เว้นแต่เป็นกรณีทดลองหรือทดสอบการรบกวน
ข้อ ๔ “การทดลอง” หรือ “การทดสอบ” แบ่งเป็นสามประเภท คือ
๔.๑ การทดลองหรือการทดสอบในห้องปฏิบัติการกิจการกระจายเสียงหรือกิจการ
โทรทัศน์ที่มีระบบป้องกันการแพร่กระจายของคลื่นความถี่ หรือการทดลองหรือทดสอบในพื้นที่ที่ปราศจาก
การรบกวน
๔.๒ การทดลองหรือทดสอบในลักษณะเพื่อการวิจัย และพัฒ นาเทคโนโลยีกิจการ
กระจายเสีย งหรื อกิจการโทรทัศน์ ที่มิได้มีวั ต ถุประสงค์ เพื่อการใช้ประโยชน์ในการขอรับใบอนุญ าต
ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์
๔.๓ การทดลองหรือทดสอบในลักษณะที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อการใช้ประโยชน์ในการ
กําหนดหลักเกณฑ์การขออนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์
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ทั้ ง นี้ การขออนุ ญ าตทดลองหรื อ ทดสอบตาม ๔.๒ หรื อ ๔.๓ ต้ อ งชํ า ระค่ า พิ จ ารณา
คําขออนุญาตตามอัตราท้ายประกาศนี้
ข้อ ๕ การใช้คลื่นความถี่เพื่อการทดลองหรือทดสอบตาม ๔.๒ และ ๔.๓ ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการกํ า หนด และต้ อ งได้ รั บ อนุ ญ าตจากคณะกรรมการ โดยผู้ ที่ ป ระสงค์ จ ะขอทดลอง
หรือทดสอบต้อ งยื่น คําขอและข้อ เสนอโครงการทดลองหรือ ทดสอบต่ อสํา นักงาน และให้ สํานั กงาน
แจ้งคณะกรรมการทราบโดยพลัน
ให้สํานักงานจัดทําผลการประเมินโครงการในเบื้องต้นนําเสนอคณะกรรมการภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ได้รับคําขอและข้อเสนอโครงการ
คณะกรรมการต้องพิจารณาคําขอและข้อเสนอโครงการทดลองหรือทดสอบให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วัน ที่ได้รับคํ าขอ และข้อเสนอโครงการพร้ อมทั้งข้อมูลและรายละเอีย ดประกอบการพิจารณา
ที่ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว
ข้อ ๖ คําขอและข้อเสนอโครงการตาม ๔.๑ อย่างน้อยต้องประกอบด้วยหัวข้อ ดังต่อไปนี้
๖.๑ ชื่อเรื่อง ที่มา วัตถุประสงค์ และเหตุผลความจําเป็นของโครงการ
๖.๒ ชื่อและรายละเอียดของเจ้าของโครงการ และบุคคลที่ติดต่อ
๖.๓ คลื่นความถี่ที่ประสงค์จะขอให้ทดลองหรือทดสอบพร้อมขอบเขตของการใช้คลื่นความถี่
๖.๔ สถานที่ทําการทดลองหรือทดสอบ พร้อมจํานวนและรายละเอียดเครื่องวิท ยุ
คมนาคมและสถานีวิทยุคมนาคม (ถ้ามี) อุปกรณ์อื่น ๆ ที่ต้องใช้
๖.๕ รายชื่อและคุณสมบัติของบุคลากรที่ดําเนินการทดลองหรือทดสอบ
๖.๖ ระยะเวลาและแผนการดําเนินการในเรื่องดังกล่าวข้างต้น
ข้อ ๗ คําขอและข้อเสนอโครงการตาม ๔.๒ และ ๔.๓ อย่างน้อยต้องประกอบด้วยหัวข้อ
ดังต่อไปนี้
๗.๑ ชื่อเรื่อง ที่มา วัตถุประสงค์ และเหตุผลความจําเป็นของโครงการ
๗.๒ ชื่อและรายละเอียดของเจ้าของโครงการ และบุคคลที่ติดต่อ
๗.๓ คลื่นความถี่ที่ประสงค์จะขอให้ทดลองหรือทดสอบพร้อมขอบเขตของการใช้คลื่นความถี่
๗.๔ สถานที่ทําการทดลองหรือทดสอบ พร้อมจํานวนและรายละเอียดเครื่องวิทยุคมนาคม
และสถานีวิทยุคมนาคม (ถ้ามี) อุปกรณ์อื่น ๆ ที่ต้องใช้
๗.๕ รายชื่อและคุณสมบัติของบุคลากรที่ดําเนินการทดลองหรือทดสอบ
๗.๖ ระยะเวลาและแผนการดําเนินการในเรื่องดังกล่าวข้างต้น
๗.๗ มาตรการและวิธีการติดตามตรวจสอบและประเมินผล
๗.๘ ระยะเวลาและแผนการดําเนินการในเรื่องดังกล่าวข้างต้น
๗.๙ แนวทางหรือมาตรการหลังจากทดลองหรือทดสอบเสร็จสิ้น
๗.๑๐ เอกสารหลักฐานการได้รับอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ (ถ้ามี)
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ข้อ ๘ การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อการทดลองหรือทดสอบเป็นการชั่วคราวให้มีระยะเวลา
ไม่เกินหกเดือนนับแต่วันที่ได้รับการอนุญาต ทั้งนี้ อาจขอขยายระยะเวลาการอนุญาตได้อีกตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กําหนดไว้ตามข้อ ๑๗
การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อการทดลองหรือทดสอบเป็นการชั่วคราวเป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้ได้รับ
อนุญาตจะโอนแก่กันมิได้
ข้อ ๙ ผู้ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้ ใ ช้ ค ลื่ น ความถี่ เ พื่ อ การทดลองหรื อ ทดสอบจะต้ อ งปฏิ บั ติ ต าม
หลักเกณฑ์ตามประกาศฉบับนี้และเงื่อนไขในการอนุญาตอย่างเคร่งครัด รวมทั้งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ตามบทบัญญัติกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย
ในกรณีที่ปรากฏว่า ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ได้ท ดลองหรือทดสอบผิด วัต ถุประสงค์
หรือหลักการที่ยื่นเสนอ หรือขัดกับหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขการอนุญาต คณะกรรมการจะระงับหรือยกเลิก
การอนุ ญ าตให้ ใช้ ค ลื่ น ความถี่ นั้น ได้ ทั น ที โดยผู้ ไ ด้ รับ อนุ ญ าตทดลองหรื อ ทดสอบให้ ใ ช้ ค ลื่น ความถี่
จะเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนใด ๆ จากคณะกรรมการ หรือสํานักงานมิได้
ข้อ ๑๐ ห้ามผู้ได้รับอนุญาตเรียกเก็บค่าบริการจากการทดลองหรือทดสอบจากบุคคลอื่นทั่วไป
ข้อ ๑๑ ผู้ได้รับอนุญ าตมีหน้าที่ต้องใช้คลื่น ความถี่ด้ว ยความระมัดระวังเยี่ยงบุคคลในวิชาชีพ
ปฏิบัติในระดับสากล และต้องพยายามไม่ให้เกิดการรบกวนต่อการรับส่งหรือแพร่สัญญาณเสียงหรือภาพ
ของผู้ประกอบกิจการรายอื่น หรือรบกวนกับโครงข่ายหรือสถานีคมนาคมอื่น ๆ
หากการทดลองหรือการทดสอบใช้คลื่นความถี่ที่ได้รับอนุญาตเป็นผลให้เกิดการรบกวนต่อการ
รับส่งหรือแพร่สัญญาณเสียงหรือภาพของผู้ประกอบกิจการ หรือโครงข่าย หรือสถานีวิทยุคมนาคมที่ได้รับ
อนุญ าตโดยถูก ต้องอยู่ก่อนแล้ ว ให้ผู้ได้รับ อนุญ าตระงับการใช้งานคลื่น ความถี่นั้น ทัน ที แล้ว แจ้งให้
สํานักงานทราบโดยด่วน เพื่อจะได้เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ใช้งานคลื่นความถี่ใหม่
ข้อ ๑๒ ผู้ได้รับอนุญาตต้องวางเงินประกันความเสียหายที่อาจเกิดกับบุคคลอื่นจากการทดลอง
หรือทดสอบแก่สํานักงานในอัตราร้อยละห้าของมูลค่าโครงการ
ข้อ ๑๓ ในการทดลองหรือทดสอบใช้คลื่น ความถี่ที่ได้รับการอนุญาตให้ผู้ได้รับอนุญาตแจ้งให้
สํานักงานทราบถึงวัน และเวลาที่จะทดลองหรือทดสอบล่วงหน้าเพื่อสํานักงานจะได้ตรวจสอบว่าเป็นคลื่นความถี่
ที่ถูกต้องและมีสถานีวิทยุคมนาคมอื่นใดรบกวนหรือไม่
ข้อ ๑๔ ในกรณีที่การทดลองหรือการทดสอบต้องใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์วิทยุคมนาคม
ผู้ได้รับอนุญาตต้องได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ หรือในกรณีที่การทดลอง
หรื อ การทดสอบการใช้ คลื่ น ความถี่ มี ลั ก ษณะและวิธี ป ฏิ บั ติที่ เ ป็ น การประกอบกิ จ การกระจายเสี ย ง
หรือกิจการโทรทัศน์ ผู้ได้รับอนุญาตต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์
ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ด้วย โดยเมื่อ
ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อการทดลองหรือทดสอบจากคณะกรรมการแล้ว ให้ถือว่าได้รับอนุญาต
ให้ประกอบกิจการและเครื่องวิทยุคมนาคม หรือตั้งสถานีวิทยุคมนาคมด้วย

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๓๕ ง

หน้า ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๓ กันยายน ๒๕๕๕

ในกรณี ที่โ ครงการทดลองหรื อทดสอบต้อ งได้รั บใบอนุ ญ าตหรื อการอนุญ าตตามบทบั ญ ญั ติ
ของกฎหมายใด ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องได้รับใบอนุญาตหรือการอนุญาตตามที่กฎหมายนั้นกําหนดด้วย
หากใบอนุญ าตหรือการอนุญาตถูกเพิกถอนตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ถือว่าการอนุญาต
ทดลองหรือทดสอบการใช้คลื่น ความถี่ถูกเพิกถอนด้วย เว้น แต่ใบอนุญาตหรือการอนุญ าตดังกล่าวไม่มี
ความจําเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการทดลองหรือทดสอบ
ข้อ ๑๕ ในกรณีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการรบกวนการใช้คลื่นความถี่ ผู้ได้รับอนุญาตมีหน้าที่
ต้องรายงานให้คณะกรรมการทราบโดยทันที และนําเสนอแนวทางแก้ไขหรือเยียวยาความเสียหาย
ผู้ได้รับอนุญาตต้องรับผิดในความเสียหายอย่างใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการทดลองหรือทดสอบการใช้
คลื่น ความถี่เป็น การชั่วคราว เว้น แต่จะพิสูจน์ได้ว่าความเสีย หายดังกล่าวไม่ได้เกิด จากการทดลองหรือ
ทดสอบของตน หรือมิได้เป็นความผิดตน
ข้อ ๑๖ ภายใต้บังคับแห่งข้อ ๘ ในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตจะขอขยายระยะเวลาการอนุญาต
จะต้องยื่นคําขอ พร้อมแจ้งเหตุผลความจําเป็นในการขอขยายดังกล่าว พร้อมความคืบหน้าในการทดสอบ
และปัญหาอุปสรรคเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการประกอบการพิจารณา
ข้อ ๑๗ ผู้ได้รับอนุญ าตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อการทดลองหรือทดสอบต้องชําระค่าธรรมเนีย ม
การอนุญาตตามอัตราที่คณะกรรมการกําหนด
อัตราค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อการทดลองหรือทดสอบให้เป็นไปตามท้าย
ประกาศฉบับนี้ ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการทดลองหรือทดสอบของสถาบันการศึกษา หรือสถาบันทางวิชาการ
ของรัฐเพื่อการศึกษาวิจัย โดยมิได้มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหาผลกําไร หรือประโยชน์อื่นใดทางการค้า
คณะกรรมการอาจยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นรายกรณีได้
ข้อ ๑๘ กรณีที่มีความจําเป็นเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของรัฐ เพื่อประโยชน์สาธารณะ
หรือจําเป็นต้องรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน คณะกรรมการมีอํานาจระงับ
หรื อยกเลิ ก การทดลองหรือ ทดสอบการใช้ คลื่ น ความถี่ ไ ด้ โดยผู้ไ ด้ รับ อนุญ าตให้ ใช้ ง านคลื่น ความถี่
จะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น
ข้อ ๑๙ ข้อมูลหรือผลสรุปที่ได้รับจากการทดลองหรือทดสอบตามที่ได้รับอนุญาต ไม่สามารถ
นํามาอ้างอิงหรือประกอบการยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ หรือขออนุญาต
ใช้งานคลื่นความถี่ได้ เว้นแต่ข้อมูลหรือผลการทดลองหรือทดสอบดังกล่าวได้มีการเผยแพร่เป็นการทั่วไป
หรือได้ยินยอมให้บุคคลอื่นใช้ข้อมูลหรือผลการทดลองหรือทดสอบได้เป็นการทั่วไป โดยต้องไม่เลือกปฏิบัติ
ข้อ ๒๐ ข้อมูลหรือผลสรุปที่ได้รับจากการทดลองหรือทดสอบอย่างใด ๆ ไม่ผูกพันคณะกรรมการ
แม้ว่าคณะกรรมการอาจใช้ผลการทดลองหรือทดสอบเป็นข้อมูลประกอบในการกําหนดคลื่นความถี่การร่าง
มาตรฐานและเทคโนโลยี และการใช้งานต่อไปก็ตาม
ข้อ ๒๑ ในกรณีค ณะกรรมการจะต้ องออกใบอนุ ญ าตหรื ออนุญ าตคลื่น ความถี่ ที่ใ ช้ท ดลอง
หรือทดสอบในอนาคต คณะกรรมการจะไม่นําผลการทดสอบ ผลงาน หรือผลการอนุญาตมาประกอบการ
พิจารณาคุณสมบัติหรือความเหมาะสมของผู้ได้รับอนุญาต

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๓๕ ง

หน้า ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๓ กันยายน ๒๕๕๕

ข้อ ๒๒ เมื่อสิ้น สุด ระยะเวลาการทดลองหรือทดสอบ ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องจัด ส่ง รายงาน
ผลการทดลองหรือทดสอบอย่างละเอียดแก่คณะกรรมการภายในระยะเวลาไม่เกินสามสิบวันนับแต่วัน ที่
การได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อทดลองหรือทดสอบเสร็จสิ้นลง โดยคณะกรรมการอาจนํารายงาน
โดยสรุปประกาศเผยแพร่ต่อสาธารณชน
ข้อ ๒๓ เมื่อการทดลองหรือทดสอบเสร็จสิ้นลง หรือการอนุญาตให้ใช้คลื่น ความถี่เพื่อการ
ทดลองหรือทดสอบหมดอายุ แล้ว แต่กรณีใดเกิดก่อน ผู้ได้รับอนุญ าตต้องแจ้งให้คณะกรรมการทราบ
และให้หยุด ใช้คลื่น ความถี่ทัน ที พร้อมทั้งต้องรื้อถอนและส่งออกนอกประเทศซึ่งอุปกรณ์ โครงข่า ย
หรือระบบที่นํามาใช้ในการทดลองหรือทดสอบโดยพลัน เว้นแต่คณะกรรมการจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น
ข้อ ๒๔ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับนับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี
ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

อัตราค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ใช้คลืน่ ความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
เพื่อการทดลองหรือทดสอบเป็นการชั่วคราว
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
เพื่อการทดลองหรือทดสอบเป็นการชั่วคราว
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