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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

ภาคผนวก ก

ขอกําหนด คุณสมบัติ และลักษณะการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ประเภทกิจการบริการสาธารณะ

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
๘๗ ถนนพหลโยธิน ซอย ๘ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
โทร. ๐ ๒๒๗๑ ๐๑๕๑-๖๐ เว็บไซต: www.nbtc.go.th

ขอกําหนด คุณสมบัติ และลักษณะการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ประเภทกิจการบริการสาธารณะ
-----------------------------------๑. คุณสมบัติ
ผูทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงกิจการบริการสาธารณะ จะตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
๑.๑ ผูทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงกิจการบริการสาธารณะ ตองเปน
๑.๑.๑ กระทรวง ทบวง กรม องค ก รอิ ส ระตามรั ฐ ธรรมนู ญ องค ก รปกครอง
สวนทองถิ่น องคการมหาชน หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐที่มิใชรัฐวิสาหกิจ ที่มีหนาที่ตามกฎหมายหรือ
มีความจําเปนตองดําเนินกิจการวิทยุกระจายเสียงหรือกิจการวิทยุโทรทัศน
๑.๑.๒ สมาคม มูลนิธิ หรือนิติบุคคลอืน่ ทีจ่ ัดตั้งขึน้ ตามกฎหมายไทยที่มีวัตถุประสงคใน
การดําเนินกิจการเพื่อประโยชนสาธารณะโดยไมแสวงหากําไรในทางธุรกิจ ซึ่งมีความเหมาะสมกับ
การประกอบกิจการบริการสาธารณะ
๑.๑.๓ สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการใชประโยชนดานการเรียนการสอนหรือการเผยแพร
ความรูสูสังคม
๑.๒ บุคคลผูมีอํานาจกระทําการผูกพันผูทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงกิจการ
บริการสาธารณะตองมีสัญชาติไทย
๑.๓ ไม มี ก รรมการหรื อ บุ ค คลผู มี อํ า นาจกระทํ า การผู ก พั น ผู ท ดลองประกอบกิ จ การ
วิทยุกระจายเสียงกิจการบริการสาธารณะ ทีเ่ คยเปนกรรมการหรือบุคคลผูมีอํานาจกระทําการผูกพัน
ของผูประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงอื่น ซึ่งถูกเพิกถอนการทดลองประกอบกิจการอันเปนผลมา
จากการบริหารกิจการของผูนั้น
๒. ผังรายการและสัดสวนรายการ
๒.๑ ตองมีรายการที่เปนขาวสารหรือสาระที่เปนประโยชนตอสาธารณะในสัดสวนไมนอยกวา
รอยละเจ็ดสิบ
๒.๒ ให รายการที ่เป น ขา วสารหรือสาระทีเ่ ปนประโยชนตามขอ ๒.๑ หมายความรวมถึ ง
รายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ เหตุการณปจ จุบัน หรือเหตุการณที่เปน ขอเท็จจริงที่เปนประโยชนตอ
สาธารณะ และประเด็นทีเ่ กีย่ วของกับนโยบายสาธารณะ รายการทีส่ รางกระบวนการเรียนรูใ หแก
ประชาชนโดยสงเสริมใหมีการแลกเปลีย่ นขอมูลและความคิดเห็น ระหวางกัน เพือ่ สงเสริมความรู
การศึ ก ษา ศาสนา ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม วิ ท ยาศาสตร เ ทคโนโลยี แ ละสิ ่ง แวดล อ ม การเกษตร
การสงเสริมอาชีพอื่น ๆ สุขภาพ อนามัย กีฬา การสงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน การสงเสริม
ความเข า ใจอั น ดี ร ะหว า งรั ฐ บาลกั บ ประชาชนและรั ฐ สภากั บ ประชาชน การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และทักษะที่จําเปนตอประชาชนผูฟ ง ตลอดจน
มีเนื้อหาทีบ่ ริการขอมูลแกคนพิการ คนดอยโอกาส หรือกลุมความสนใจที่มีกิจกรรมเพื่อประโยชน
สาธารณะหรือบริการขอมูลขาวสารสาธารณะ รวมถึงรายการที่มีวัตถุประสงคหลักเพื่อความมั่นคง
ของรัฐหรือความปลอดภัยสาธารณะ
หนา ๒ จาก ๓

๓. การหารายได
การทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงกิจการบริการสาธารณะ จะหารายไดจากการ
โฆษณาไมได เวนแตเปนการหารายไดโดยการโฆษณาหรือเผยแพรขาวสารเกี่ยวกับงานหรือกิจการ
ของหนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ สมาคม มูลนิธิ หรือนิติบุคคลอืน่ ที่มีวัตถุประสงคในการดําเนิน
กิจการเพื่อประโยชนสาธารณะโดยไมแสวงหากําไรในทางธุรกิจ หรือการเสนอภาพลักษณขององคกร
บริ ษั ท และกิ จ การโดยมิ ไ ด มี ก ารโฆษณาสรรพคุ ณ คุ ณ ประโยชน หรื อ คุ ณภาพของผลิ ต ภั ณ ฑ ที ่
เกี่ยวของทั้งทางตรงและทางออม
๔. หนาที่ความรับผิดชอบของผูท ดลองประกอบกิจการ
๔.๑ มีหนาที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือขอบเขตและเงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการ
๔.๒ ตองรับผิดในการกระทําของผูอ ํานวยการสถานีที่ไดกระทําไปในการควบคุมดูแลและ
บริหารสถานีเสมือนเปนการกระทําของตนเอง เวนแตจะพิสูจนไดวาการกระทําดังกลาว ตนมิไดรูเ ห็น
หรือยินยอมดวยและไดใชความระมัดระวังในการปองกันตามสมควรแลว
๔.๓ มี หน าที ่และความรั บผิ ดชอบในการกํ ากั บดู แลสถานี รวมถึ งทดลองประกอบกิ จการ
วิทยุกระจายเสียงใหเปนไปตามมาตรฐานทางวิชาชีพและจริยธรรมของสือ่
๔.๔ มีหนาที่ปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของโดยเครงครัด
-------------------------

หนา ๓ จาก ๓

ภาคผนวก ข
ข้อกําหนด คุณสมบัติ และลักษณะการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ประเภทกิจการบริการชุมชน

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
๘๗ ถนนพหลโยธิน ซอย ๘ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
โทร. ๐ ๒๒๗๑ ๐๑๕๑-๖๐ เว็บไซต์: www.nbtc.go.th

ข้อกําหนด คุณสมบัติ และลักษณะการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ประเภทกิจการบริการชุมชน
-----------------------------------๑. คุณสมบัติ
๑.๑ ผู้ทดลองประกอบกิจการวิท ยุก ระจายเสียงกิจการบริการชุม ชน จะต้องเป็นสมาคม
มูลนิธิหรือนิติบุคคล ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่ง ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ หรือ กลุ่มคนในท้องถิ่น
จํานวนไม่น้อ ยกว่า ๕ คน ซึ่ง สมาชิก แต่ล ะคนสามารถแสดงหลัก ฐานเชิง ประจัก ษ์ของการสร้าง
ความเข้มแข็งให้ชุมชนในด้านต่าง ๆ ที่ร ะบุในข้อ ๑.๑.๑ โดยมีวัตถุป ระสงค์ในการดําเนินการเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ ไม่แสวงหากําไรในทางธุรกิจและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
การยื่ นขอทดลองประกอบกิจ การบริ การชุม ชนตามวรรคแรกต้องแสดงให้เ ห็นถึ ง
หลักฐานเชิงประจักษ์ถึงกิจกรรมที่แสดงการสร้างความเข้มแข็งในชุมชนมาอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า
สองปี และต้อ งมี ห ลัก ฐานที่ ชัด เจนของการมีส่ วนร่ วมในรู ป แบบต่ า งๆ จากชุม ชนที่ รับ บริก าร
ดังต่อไปนี้
๑.๑.๑ หลักฐานเชิง ประจักษ์ของการสร้างความเข้มแข็งในชุม ชนครอบคลุมกิจกรรม
ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อรวมกันอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าสองปี
ดังต่อไปนี้
(๑) การสร้างเสริมประชาธิปไตยและกระจายอํานาจสู่ชุมชน
(๒) การเสริมสร้างสิทธิพลเมืองในด้านต่างๆ
(๓) การสร้างการมีส่วนร่วมของคนพิการ คนด้อ ยโอกาส และคนชายขอบ
ในชุมชน
(๔) การลดปัญหาความยากจนในชุมชนและการส่งเสริมอาชีพอื่นๆ
(๕) การสร้างธรรมาภิบาล และสํานึกเกี่ยวกับความรับผิดในชุมชน
(๖) การส่ง เสริม ให้ เ กิ ดการบรรลุ เ ป้ าหมายการพัฒ นาในด้า นต่ างๆ เช่ น
สุข ภาพ อนามัย กี ฬา การศึก ษา ศาสนา ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม วิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี แ ละ
สิ่งแวดล้อม การเกษตร ภูมิปัญญาท้องถิ่น การดํารงชีวิต
(๗) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และภัยธรรมชาติ
(๘) การสร้างเสริมสันติภาพและการบรรเทาความขัดแย้ง
(๙) การเสริมพลังให้กับผู้หญิง คนพิการ ชนกลุ่มน้อย และคนด้อยโอกาส
(๑๐) การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
(๑๑) การส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรม
(๑๒) การส่ ง เสริม การอนุ รัก ษ์ สิ่ง แวดล้ อมและการใช้ ท รัพ ยากรของชุม ชน
อย่างมีประสิทธิภาพ
หน้า ๒ จาก ๔

(๑๓) การเปิดพื้นที่ หรือเป็นเวทีในการแสวงหาทางออกสําหรับปัญหาที่ชุมชน
ประสบหรือกิจกรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือบริการข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์สาธารณะอื่น
๑.๑.๒ หลักฐานเชิงประจักษ์ของการมีส่วนร่วมในรูปแบบต่างๆ จากชุมชนที่รับบริการ
(๑) การมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของ เช่น การให้ส มาชิก ในชุม ชนเข้าร่วม
จัดตั้งกําหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสถานี การบริจาคเงินให้สถานีและการอุดหนุน
ทางการเงินแก่สถานีที่ไม่ใช่ในรูปแบบของการโฆษณาหรือการสนับสนุนรายการ
(๒) การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ เช่น การให้สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วม
เป็นคณะกรรมการบริหารหรือดําเนินงานของสถานีในด้านต่าง ๆ
(๓) การมีส่ว นร่ว มในการจั ดรายการ เช่ น การจั ดให้ อ าสาสมัค รในชุม ชน
เข้ามาร่วมจัดรายการ หรือร่วมรายการ การเปิดให้สถานีเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ในชุมชน และ
ตัวเชื่อมโยงความร่วมมือต่างๆ ในชุมชนผ่านเนื้อหาที่ออกอากาศ
(๔) การมี ส่ ว นร่ ว มในลั ก ษณะอื่ น ๆ เช่ น การจั ด เวที ป ระจํ า ปี เ พื่ อ รั บ ฟั ง
ข้อเสนอแนะจากผู้ฟังในชุมชนเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนา การบริหารจัดการ และการจัดทํารายการ
ของสถานี การส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้ฟังของสถานีเพื่อเฝ้าระวังเนื้อหาที่ออกอากาศ การจัดให้มี
หน่วยรับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรายการที่ออกอากาศ และการประชาสัมพันธ์สถานี
ให้เป็นที่รู้จักในชุมชน เป็นต้น
๑.๒ บุคคลผู้มีอํานาจกระทําการผูกพันผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงกิจการ
บริการชุมชนต้องมีสัญชาติไทย
๑.๓ ไม่ มี ก รรมการหรื อ บุ ค คลผู้ มี อํ า นาจกระทํ า การผู ก พั น ผู้ ท ดลองประกอบกิ จ การ
วิทยุกระจายเสียงกิจการบริการชุมชนที่เคยเป็นกรรมการหรือบุคคลผู้มีอํานาจกระทําการผูกพันของ
ผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงกิจการบริการชุมชนอื่น ซึ่งถูกเพิกถอนการทดลองประกอบ
กิจการอันเป็นผลมาจากการบริหารกิจการของผู้นั้น
๒. ผังรายการและสัดส่วนรายการ
๒.๑ ต้องมีรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะในสัดส่วนไม่น้อย
กว่าร้อยละเจ็ดสิบ โดยต้องนําเสนอรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับชุมชนเป้าหมายที่รับบริการและผลิต
โดยคนในชุมชนเป้าหมายที่รับบริการไม่ต่ํากว่าร้อยละห้าสิบของเวลาออกอากาศทั้งหมด
๒.๒ กรณีที่ชุมชนเป้าหมายที่รับบริการมีภาษาท้องถิ่นเป็นของตนเองที่ไม่ใช่ภาษาราชการ
สามารถนําเสนอรายการต่างๆ ของสถานีเป็นภาษาท้องถิ่นได้โดยให้มีการประกาศชื่อสถานีและเวลา
ด้วยภาษาราชการทุกต้นชั่วโมงที่ดําเนินรายการ
๒.๓ รายการตามข้อ ๒.๑ รายการข่าวสาร หมายถึง รายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเหตุการณ์
ปัจจุบันหรือเหตุการณ์ที่เป็นข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะหรือที่เกิดขึ้นโดยเน้นเหตุการณ์
ในชุมชนแล้วแต่กรณี ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบรายการข่าวสด เล่าข่าวและวิเคราะห์ข่าว รายการสนทนา
ปัญหา เหตุการณ์ปัจจุบัน ซึ่งรวมถึงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่มีความคิดเห็นโต้แย้งกันในสังคม
ประเด็นทางการเมือง ทั้ง ในระดับ ชาติและในระดับ ท้องถิ่น และประเด็นที่เ กี่ยวข้อ งกับ นโยบาย
สาธารณะ และรายการสาระประโยชน์ หมายถึง รายการที่สร้างกระบวนการเรียนรู้ให้แก่ประชาชนใน
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ชุมชน โดยส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นระหว่างกัน ให้การศึกษา ความรู้ และ
ทักษะที่จําเป็นต่อ ประชาชนผู้ฟัง มีเนื้อ หาที่ส่งเสริม การพัฒนาในระดับชุม ชน ในประเด็นสุขภาพ
สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ ประชาธิปไตย ประเพณีวัฒนธรรม เป็นต้น รวมถึงให้ความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับ
ประโยชน์สาธารณะหรือชุมชนนั้นๆ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ในชุมชนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
๓. การหารายได้
๓.๑ การทดลองประกอบกิจการบริการชุมชน ห้ามมิให้หารายได้จากการโฆษณา แต่อาจมี
รายได้จากการบริจาค การอุดหนุน หรือรายได้ท างอื่นซึ่งมิใช่ก ารโฆษณาให้ส ถานี โดยการบริจาค
การอุดหนุนจะต้องสะท้อนถึงเงื่อนไขของการได้รับการทดลองประกอบกิจการบริการชุมชน และไม่มี
การแทรกแซง ไม่มีอิทธิพลต่อการบริหารสถานี หรือไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อทิศทางการดําเนินงาน
การผลิตรายการและเนื้อหารายการที่ออกอากาศ
๓.๒ การประกาศเกี่ยวกับ ผู้อุดหนุนหรือผู้บ ริจาคตาม มาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ต้องระบุถึงชื่อหรือองค์กรให้ชัดเจน แต่จะต้องแยกส่วนจากเนื้อหารายการ
ทั้งนี้ จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนเชิงพาณิชย์
๓.๓ การสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะตาม มาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่น
ความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิท ยุกระจายเสียง วิท ยุโ ทรทัศน์ และกิจ การโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓
๓.๔ ให้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการหารายได้ตามภาคผนวก ฎ
๔. หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ทดลองประกอบกิจการ
๔.๑ มี ห น้ า ที่ แ ละความรั บ ผิด ชอบในการคั ด เลื อ ก จั ด หา กํ า กั บ ดู แ ลสถานี รวมถึ ง
การประกาศหรือการโฆษณาที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาชีพและจริยธรรมของสื่อ และมีหน้าที่
ส่งเสริมการเข้าถึงสื่อได้อย่างเหมาะสม โดยคํานึงถึงความเป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ตลอดจน
สร้างความสมานฉันท์ และไม่ใช้สื่อในทางที่จะก่อให้เกิดการยุยงส่งเสริมให้เกิดความแตกแยก อันจะ
เป็นการกระทบต่อสังคมทั้งในระดับครอบครัวและระดับชุมชน ความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อย
ศีลธรรมอันดีของประชาชน สิทธิส่วนบุคคลและประโยชน์สาธารณะ
๔.๒ มีหน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติก ารประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอบเขตและเงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
โดยเคร่งครัด
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ภาคผนวก ค
ข้อกําหนด คุณสมบัติ และลักษณะการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
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ข้อกําหนด คุณสมบัติ และลักษณะ การทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ประเภทกิจการบริการทางธุรกิจ
-----------------------------------๑. คุณสมบัติ
ผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงกิจการบริการทางธุรกิจ จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
๑.๑ เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
๑.๒ ผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงกิจการบริการทางธุรกิจจะต้องเป็นนิติบุคคลที่มี
สัญชาติไทยที่มีผู้ถือหุ้นอันเป็นทุนหรือที่ผู้ลงทุนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามมีภูมิลําเนาอยู่ในเขตพื้นที่การ
ให้บริการ หรือเป็นรัฐวิสาหกิจ บริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียงโดยต้องมีระบบบริหารจัดการทางการเงินที่เหมาะสมกับการประกอบกิจการ
ทางธุรกิจ
๒. ผังรายการและสัดส่วนรายการ
๒.๑ ต้องมีรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะในสัดส่วนไม่น้อยกว่า
ร้อยละยี่สิบห้า
๒.๒ ให้รายการข่าวสารตาม ๒.๑ หมายถึง รายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน หรือ
เหตุการณ์ที่เป็นข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบรายการข่าว เล่าข่าวและ
วิเคราะห์ข่าว รายการสนทนาปัญหา เหตุการณ์ปัจจุบัน และรวมถึงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่มี
ความคิดเห็นโต้แย้ง กันในสัง คม ประเด็นทางการเมืองทั้ง ในระดับชาติและในระดับท้อ งถิ่น และ
ประเด็นที่เ กี่ยวข้อ งกับ นโยบายสาธารณะ และรายการสาระประโยชน์ หมายถึง รายการที่สร้าง
กระบวนการเรียนรู้ให้แก่ประชาชนในชุมชนโดยส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็น
ระหว่างกัน ให้การศึกษา ความรู้ และทักษะที่จําเป็นต่อประชาชนผู้ฟัง มีเนื้อหาที่ส่งเสริมการพัฒนา
ในประเด็นสุขภาพ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ ประชาธิปไตย ประเพณีวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียม
ท้องถิ่น เป็นต้น รวมถึงให้ความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ
๓. การหารายได้
ให้หารายได้จากการโฆษณาและการบริการธุรกิจได้ไม่เกินชั่วโมงละสิบสองนาทีครึ่ง โดยเมื่อรวม
เวลาโฆษณาตลอดทั้งวันเฉลี่ยแล้วต้องไม่เกินชั่วโมงละสิบนาที การจัดเก็บค่าสมาชิกหรือโดยวิธีการ
อื่นใด
๔. หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ทดลองประกอบกิจการ
๔.๑ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการคัดเลือก จัดหา กํากับดูแลสถานี รวมถึงการประกาศหรือ
การโฆษณาที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาชีพและจริยธรรมของสื่อ และมีหน้าที่ส่งเสริมการเข้าถึง
สื่ อ ได้ อ ย่ า งเหมาะสม โดยคํ า นึ ง ถึ ง ความเป็ น กลาง ไม่ ฝั ก ใฝ่ ฝ่ า ยหนึ่ ง ฝ่ า ยใด ตลอดจนสร้ า ง
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ความสมานฉันท์ และไม่ใช้สื่อในทางที่จะก่อให้เกิดการยุยงส่งเสริมให้เกิดความแตกแยก อันจะเป็น
การกระทบต่อสังคมทั้งในระดับครอบครัวและระดับชุมชนความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อย
ศีลธรรมอันดีของประชาชน สิทธิส่วนบุคคล และประโยชน์สาธารณะ
๔.๒ ต้องรับผิดในการกระทําของผู้อํานวยการสถานีที่ได้กระทําไปในการควบคุมดูแลและบริหาร
สถานีเสมือนเป็นการกระทําของตนเอง เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการกระทําดังกล่าว ตนมิได้รู้เห็นหรือ
ยินยอมด้วยและได้ใช้ความระมัดระวังในการป้องกันตามสมควรแล้ว
๔.๓ มีหน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือขอบเขตและเงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการ
๔.๔ มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
-----------------------------------------
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ภาคผนวก ง
กสทช. ผว. ๑๐๑-๒๕๕๕

หลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่
สําหรับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
๘๗ ถนนพหลโยธิน ซอย ๘ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
โทร. ๐ ๒๒๗๑ ๐๑๕๑-๖๐ เว็บไซต์: www.nbtc.go.th

หลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่
สําหรับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
๑ ขอบข่าย
หลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่สําหรับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงนี้ จะระบุความถี่
วิทยุ ลักษณะทางเทคนิคของสถานีวิทยุกระจายเสียง เงื่อนไขการใช้คลื่นความถี่ และข้อเสนอแนะทาง
เทคนิค สําหรับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
๒ ความถี่วิทยุ
๒.๑ กําหนดให้ใช้ความถี่วิทยุ ๘๗.๕ เมกะเฮิรตซ์(MHz) ถึง ๑๐๗.๗๕ เมกะเฮิรตซ์ (MHz)
๒.๒ การมอดูเลตแบบเอฟเอ็ม (Frequency Modulation: FM)
๒.๓ ช่ อ งห่ า งระหว่ า งคลื่ น พาห์ (Channel Spacing) มี ค่ า ๒๕๐ กิ โ ลเฮิ ร ตซ์ (kHz) โดยมี
รายละเอียดช่องความถี่วิทยุตาม ภาคผนวก จ
๒.๔ ความกว้างแถบคลื่นความถี่ ไม่เกิน ๒๐๐ กิโลเฮิรตซ์ (kHz)
๒.๕ ค่าเบี่ยงเบนทางความถี่ (Frequency Deviation) ไม่เกิน ±๗๕ กิโลเฮิรตซ์ (kHz)
๒.๖ กําหนดช่องความถี่ข้างเคียง (Adjacent Channel) ในพื้นที่การกระจายเสียงที่ทับซ้อน ต้องมี
ความถี่ ค ลื่ น พาห์ อ ยู่ ห่ า งจากกั น ไม่ น้ อ ยกว่ า ๒๕๐ กิ โ ลเฮิ ร ตซ์ (kHz) หรื อ หนึ่ ง ช่ อ งห่ า ง
ระหว่างคลื่นพาห์ตามข้อ ๒.๓ (1 Channel Spacing)
๓ ลักษณะทางเทคนิคของสถานีวิทยุกระจายเสียง
๓.๑ กําลังคลื่นพาห์ (Carrier Power) ของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงตามที่ผู้ผลิตประกาศ ต้องมีค่า
ไม่เกิน ๕๐๐ วัตต์
๓.๒ ความสูงของสายอากาศไม่เกิน ๖๐ เมตร โดยวัดจากจุดสูงสุดของสายอากาศถึงระดับพื้นดินที่
ใช้ติดตั้งสายอากาศนั้น
๓.๓ พื้นที่การกระจายเสียงมีรัศมีไม่เกิน ๒๐ กิโลเมตร
๓.๔ ความแรงของสัญญาณ (Field Strength) วัดที่ระยะทาง ๒๐ กิโลเมตรจากจุดที่ตั้งสายอากาศมีค่า
ไม่เกิน ๕๔ dBμV/m โดยวิธีการคํานวณค่าความแรงของสัญญาณให้เป็นไปตาม ITU-R
Recommendation P.1546

๒๐
ก.ม.

๕๔ dBμV/m
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๓.๕ ค่าอัตราส่วนป้องกันการรบกวน (Protection Ratio) สําหรับการใช้ช่องความถี่ข้างเคียงกัน
(Adjacent Channel) จะต้องมีค่าไม่น้อยกว่า ๒ dB๑
๔ เงื่อนไขการใช้คลื่นความถี่
๔.๑ สถานีวิทยุกระจายเสียงสําหรับการทดลองประกอบกิจการ จะต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนต่อ
กิจการวิทยุทางการบิน
๔.๒ สถานีวิทยุกระจายเสียงสําหรับการทดลองประกอบกิจการ จะต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนต่อ
สถานีวิทยุคมนาคมอื่น ได้แก่
- กิจการวิทยุคมนาคม กิจการโทรคมนาคม กิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ที่
ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่แล้ว
- กิจการวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม ซึ่งมีรายละเอียดคลื่นความถี่ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้
คลื่นความถี่แล้วตาม ภาคผนวก ฉ
๔.๓ กรณีที่ตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงสําหรับการทดลองประกอบกิจการตามบริเวณชายแดนไทย
กับประเทศเพื่อนบ้าน จะต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนกับสถานีวิทยุของประเทศเพื่อนบ้าน
๔.๔ สถานีวิทยุกระจายเสียงสําหรับการทดลองประกอบกิจการต้องตั้งห่างจากสถานีตรวจสอบการ
ใช้ความถี่วิทยุของ สํานักงาน กสทช. เขต อย่างน้อย ๑ กิโลเมตรทางอากาศ หรือระยะขจัด
โดยค่าความเข้มของสัญญาณคลื่นพาห์ ของสถานีวิทยุกระจายเสียงสําหรับการทดลองประกอบ
กิจการ ณ บริเวณสถานีตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุของ สํานักงาน กสทช. เขต ต้องไม่เกิน
๕๐ mV/m เพื่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการตรวจสอบการใช้ ค วามถี่ วิ ท ยุ ข องสํ า นั ก งาน โดยมี
รายละเอียดที่ตั้งของสํานักงาน กสทช. เขต ตามภาคผนวก ช
๔.๕ เครื่องส่ง วิท ยุก ระจายเสียงที่ใช้สําหรับการทดลองประกอบกิจ การ ต้อ งได้รับการทดสอบ
มาตรฐานทางเทคนิ ค จากสํ า นั ก งาน หรื อ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทดสอบที่ ไ ด้ ล งทะเบี ย นเป็ น
ห้องปฏิบัติการทดสอบกับ สํานัก งาน แล้วแต่ก รณี เพื่อให้เ ป็นไปตามมาตรฐานทางเทคนิค
เครื่อ งส่ง วิท ยุ ก ระจายเสี ยงสํา หรับ การทดลองประกอบกิจ การวิท ยุก ระจายเสีย ง ซึ่ ง มี
รายละเอียดตาม ภาคผนวก ซ
๕ ข้อเสนอแนะทางเทคนิค
๕.๑ สถานีวิทยุกระจายเสียงควรมีเครื่องปรับระดับความแรงสัญญาณ (Limiting Amplifier หรือ
Audio Limiter) เพื่อลดผลกระทบจากการแพร่นอกแถบ
๕.๒ สายอากาศควรมีค่า Standing Wave Ratio (SWR) ไม่เกิน ๑:๑.๕ ที่ความถี่วิท ยุใช้งาน
(Operating Frequency) เพื่อลดความเสียหายของเครื่องอันเกิดจากการสะท้อนกลับของคลื่น
๕.๓ ห้องเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงควรติดตั้งระบบสายดิน หรือ ระบบกราวด์ (Ground System)
โดยค่าความต้านทานของดินที่เหมาะสมคือ ไม่เกิน ๒๐ โอห์ม เพื่อป้องกันความเสียหายจาก
ประจุไฟฟ้าที่ไหลเข้าเครื่องส่งกรณีเกิดฟ้าผ่า และป้องกันการเกิดอันตรายจากไฟฟ้าลัดวงจร
๑

กําหนดตาม ITU-R Recommendation BS.๔๑๒-๙ : Planning standards for terrestrial FM sound broadcasting at VHF
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รายละเอียดชองความถี่วิทยุ
สําหรับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
๘๗ ถนนพหลโยธิน ซอย ๘ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
โทร. ๐ ๒๒๗๑ ๐๑๕๑-๖๐ เว็บไซต: www.nbtc.go.th

รายละเอียดชองความถี่วิทยุสําหรับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
๑ ขอบขาย
รายละเอีย ดช องความถี ่วิทยุ สํา หรั บการทดลองประกอบกิจ การวิทยุกระจายเสีย งนี้ ระบุชองความถี่วิทยุ
ชองที่ ๑ ถึงชองที่ ๘๒ โดยเริ่มตนที่ความถี่วทิ ยุ ๘๗.๕๐ เมกะเฮิรตซ (MHz) ถึง ๑๐๗.๗๕ เมกะเฮิรตซ (MHz)
๒

รายละเอียดชองความถี่วิทยุ
ชองที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙

ความถี่คลื่นพาห
(MHz)
๘๗.๕๐
๘๗.๗๕
๘๘.๐๐
๘๘.๒๕
๘๘.๕๐
๘๘.๗๕
๘๙.๐๐
๘๙.๒๕
๘๙.๕๐
๘๙.๗๕
๙๐.๐๐
๙๐.๒๕
๙๐.๕๐
๙๐.๗๕
๙๑.๐๐
๙๑.๒๕
๙๑.๕๐
๙๑.๗๕
๙๒.๐๐

ชองที่

ความถี่คลื่นพาห
(MHz)

๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘

๙๒.๒๕
๙๒.๕๐
๙๒.๗๕
๙๓.๐๐
๙๓.๒๕
๙๓.๕๐
๙๓.๗๕
๙๔.๐๐
๙๔.๒๕
๙๔.๕๐
๙๔.๗๕
๙๕.๐๐
๙๕.๒๕
๙๕.๕๐
๙๕.๗๕
๙๖.๐๐
๙๖.๒๕
๙๖.๕๐
๙๖.๗๕
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ชองที่

ความถี่คลื่นพาห
(MHz)

ชองที่

ความถี่คลื่นพาห
(MHz)

๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐

๙๗.๐๐
๙๗.๒๕
๙๗.๕๐
๙๗.๗๕
๙๘.๐๐
๙๘.๒๕
๙๘.๕๐
๙๘.๗๕
๙๙.๐๐
๙๙.๒๕
๙๙.๕๐
๙๙.๗๕
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๒๕
๑๐๐.๕๐
๑๐๐.๗๕
๑๐๑.๐๐
๑๐๑.๒๕
๑๐๑.๕๐
๑๐๑.๗๕
๑๐๒.๐๐
๑๐๒.๒๕

๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒

๑๐๒.๕๐
๑๐๒.๗๕
๑๐๓.๐๐
๑๐๓.๒๕
๑๐๓.๕๐
๑๐๓.๗๕
๑๐๔.๐๐
๑๐๔.๒๕
๑๐๔.๕๐
๑๐๔.๗๕
๑๐๕.๐๐
๑๐๕.๒๕
๑๐๕.๕๐
๑๐๕.๗๕
๑๐๖.๐๐
๑๐๖.๒๕
๑๐๖.๕๐
๑๐๖.๗๕
๑๐๗.๐๐
๑๐๗.๒๕
๑๐๗.๕๐
๑๐๗.๗๕
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สถานีวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม ที่ไดรับอนุญาต

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
๘๗ ถนนพหลโยธิน ซอย ๘ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
โทร. ๐ ๒๒๗๑ ๐๑๕๑-๖๐ เว็บไซต: www.nbtc.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม ที่ไดรับอนุญาต
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖

จังหวัด
เชียงใหม
เชียงใหม
เชียงใหม
เชียงใหม
เชียงใหม
เชียงใหม
เชียงใหม
เชียงใหม
เชียงใหม
เชียงใหม
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เพชรบุรี
เพชรบูรณ
เพชรบูรณ
เพชรบูรณ
เลย
เลย
เลย
เลย
แพร
แพร
แพร
แพร
แมฮองสอน
แมฮองสอน
แมฮองสอน
แมฮองสอน
กทม.
กทม.
กทม.

ความถี่วิทยุ
๘๘.๐๐
๘๙.๒๕
๙๓.๒๕
๙๘.๐๐
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๗๕
๑๐๑.๕๐
๑๐๒.๕๐
๑๐๕.๗๕
๑๐๖.๗๕
๙๐.๗๕
๙๒.๗๕
๙๔.๒๕
๙๕.๗๕
๑๐๐.๒๕
๑๐๑.๒๕
๑๐๓.๐๐
๙๕.๗๕
๙๙.๐๐
๑๐๒.๗๕
๑๐๔.๗๕
๙๐.๐๐
๙๒.๕๐
๙๕.๒๕
๑๐๐.๐๐
๙๑.๐๐
๙๓.๐๐
๑๐๓.๕๐
๑๐๖.๐๐
๙๐.๕๐
๙๙.๕๐
๑๐๒.๐๐
๑๐๔.๐๐
๘๗.๕๐
๘๘.๐๐
๘๘.๕๐

สังกัด
กองทัพเรือ
กรมประชาสัมพันธ
กรมประชาสัมพันธ
กรมประชาสัมพันธ
ทบวงมหาวิทยาลัย
อ.ส.ม.ท.
กองทัพบก
กองทัพอากาศ
สนง.ตร.แหงชาติ
สนง.เลขาธิการรัฐสภาฯ
กองทัพบก
สนง.ตร.แหงชาติ
กองทัพอากาศ
กรมประชาสัมพันธ
บก.ทหารสูงสุด
อ.ส.ม.ท.
กรมประมง
กรมประชาสัมพันธ
บก.ทหารสูงสุด
กรมประชาสัมพันธ
สนง.ตร.แหงชาติ
กองทัพบก
สนง.ตร.แหงชาติ
กรมประชาสัมพันธ
อ.ส.ม.ท.
กรมประชาสัมพันธ
อ.ส.ม.ท.
กองทัพบก
สนง.ตร.แหงชาติ
กรมประชาสัมพันธ
อ.ส.ม.ท.
กรมประชาสัมพันธ
กรมประชาสัมพันธ
สนง.เลขาธิการรัฐสภาฯ
กรมประชาสัมพันธ
กองทัพเรือ
หนา ๑ จาก ๙

สถานีวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม ที่ไดรับอนุญาต
ลําดับที่
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒

จังหวัด
กทม.
กทม.
กทม.
กทม.
กทม.
กทม.
กทม.
กทม.
กทม.
กทม.
กทม.
กทม.
กทม.
กทม.
กทม.
กทม.
กทม.
กทม.
กทม.
กทม.
กทม.
กทม.
กทม.
กทม.
กทม.
กทม.
กทม.
กทม.
กทม.
กทม.
กทม.
กทม.
กทม.
กทม.
กทม.
กทม.

ความถี่วิทยุ
๘๙.๐๐
๘๙.๕๐
๙๐.๐๐
๙๐.๕๐
๙๑.๐๐
๙๑.๕๐
๙๒.๐๐
๙๒.๕๐
๙๓.๐๐
๙๓.๕๐
๙๔.๐๐
๙๔.๕๐
๙๕.๐๐
๙๕.๕๐
๙๖.๐๐
๙๖.๕๐
๙๗.๐๐
๙๗.๕๐
๙๘.๐๐
๙๘.๕๐
๙๙.๐๐
๙๙.๕๐
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๕๐
๑๐๑.๐๐
๑๐๑.๕๐
๑๐๒.๐๐
๑๐๒.๕๐
๑๐๓.๐๐
๑๐๓.๕๐
๑๐๔.๐๐
๑๐๔.๕๐
๑๐๕.๐๐
๑๐๕.๕๐
๑๐๖.๐๐
๑๐๖.๕๐

สังกัด
กองทัพบก
กระทรวงศึกษาธิการ
กองทัพบก
สนง.ปลัดกลาโหม
สนง.ตร.แหงชาติ
กองทัพบก
กระทรวงศึกษาธิการ
กรมประชาสัมพันธ
กองทัพเรือ
กรมประชาสัมพันธ
กองทัพบก
กองทัพบก
อ.ส.ม.ท.
กรมประชาสัมพันธ
กองทัพบก
อ.ส.ม.ท.
กรมประชาสัมพันธ
อ.ส.ม.ท.
กองทัพบก
สํานักงาน กสทช.
อ.ส.ม.ท.
บก.ทหารสูงสุด
กองทัพบก
อ.ส.ม.ท.
บก.ทหารสูงสุด
ทบวงมหาวิทยาลัย
กองทัพบก
กองทัพอากาศ
กองทัพบก
กองทัพบก
สํานักพระราชวัง
กองทัพบก
กรมประชาสัมพันธ
อ.ส.ม.ท.
กองทัพเรือ
สํานักงาน กสทช.
หนา ๒ จาก ๙

สถานีวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม ที่ไดรับอนุญาต
ลําดับที่
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘

จังหวัด
กทม.
กระบี่
กระบี่
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
กาฬสินธุ
กาฬสินธุ
กําแพงเพชร
กําแพงเพชร
กําแพงเพชร
กําแพงเพชร
ขอนแกน
ขอนแกน
ขอนแกน
ขอนแกน
ขอนแกน
ขอนแกน
ขอนแกน
ขอนแกน
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชัยนาท
ชัยนาท
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชุมพร

ความถี่วิทยุ
๑๐๗.๐๐
๙๘.๕๐
๑๐๕.๐๐
๙๒.๗๕
๙๔.๒๕
๙๗.๗๕
๑๐๖.๒๕
๑๐๗.๒๕
๙๒.๐๐
๙๓.๐๐
๙๐.๗๕
๙๒.๗๕
๙๗.๗๕
๑๐๕.๐๐
๘๘.๒๕
๙๐.๗๕
๙๓.๒๕
๙๘.๕๐
๙๙.๕๐
๑๐๓.๐๐
๑๐๔.๕๐
๑๐๗.๗๕
๘๘.๗๕
๙๐.๒๕
๙๓.๒๕
๙๕.๒๕
๙๘.๒๕
๙๙.๗๕
๑๐๔.๗๕
๑๐๗.๗๕
๙๑.๗๕
๙๖.๒๕
๘๘.๗๕
๙๒.๗๕
๑๐๒.๐๐
๙๐.๗๕

สังกัด
อ.ส.ม.ท.
กรมประชาสัมพันธ
อ.ส.ม.ท.
กองทัพบก
กรมประชาสัมพันธ
สนง.ตร.แหงชาติ
สนง.เลขาธิการรัฐสภาฯ
อ.ส.ม.ท.
อ.ส.ม.ท.
กรมประชาสัมพันธ
สนง.ตร.แหงชาติ
อ.ส.ม.ท.
กรมประชาสัมพันธ
กองทัพบก
กองทัพบก
อ.ส.ม.ท.
กรมประชาสัมพันธ
กรมประชาสัมพันธ
กรมประชาสัมพันธ
ทบวงมหาวิทยาลัย
สนง.ตร.แหงชาติ
กองทัพอากาศ
กองทัพเรือ
กรมประชาสัมพันธ
กองทัพอากาศ
อ.ส.ม.ท.
กองทัพบก
กรมประชาสัมพันธ
กองทัพเรือ
อ.ส.ม.ท.
กรมประชาสัมพันธ
สนง.เลขาธิการรัฐสภาฯ
สนง.ตร.แหงชาติ
กรมประชาสัมพันธ
อ.ส.ม.ท.
อ.ส.ม.ท.
หนา ๓ จาก ๙

สถานีวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม ที่ไดรับอนุญาต
ลําดับที่
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔

จังหวัด
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตราด
ตราด
ตราด
ตาก
ตาก
ตาก
ตาก
นครนายก
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครสวรรค
นครสวรรค

ความถี่วิทยุ
๙๔.๒๕
๑๐๐.๐๐
๑๐๔.๒๕
๑๐๔.๗๕
๑๐๗.๕๐
๙๑.๒๕
๑๐๓.๐๐
๑๐๖.๒๕
๑๐๖.๗๕
๙๒.๗๕
๙๓.๗๕
๑๐๗.๒๕
๙๔.๗๕
๙๗.๒๕
๑๐๒.๐๐
๑๐๓.๗๕
๘๙.๗๕
๙๐.๒๕
๙๓.๕๐
๙๗.๕๐
๙๘.๗๕
๘๗.๕๐
๘๙.๒๕
๙๔.๒๕
๙๕.๗๕
๙๖.๕๐
๑๐๕.๒๕
๑๐๖.๒๕
๑๐๗.๒๕
๙๑.๕๐
๙๒.๕๐
๙๓.๕๐
๙๗.๐๐
๑๐๔.๕๐
๙๓.๒๕
๙๕.๒๕

สังกัด
กรมอุตุนิยมวิทยา
กรมประชาสัมพันธ
สนง.ตร.แหงชาติ
อ.ส.ม.ท.
กองทัพบก
กรมประชาสัมพันธ
กองทัพบก
อ.ส.ม.ท.
สนง.ตร.แหงชาติ
กรมประชาสัมพันธ
กองทัพเรือ
อ.ส.ม.ท.
สนง.ตร.แหงชาติ
อ.ส.ม.ท.
กรมประชาสัมพันธ
กรมประชาสัมพันธ
กองทัพบก
กรมประชาสัมพันธ
อ.ส.ม.ท.
กองทัพเรือ
กองทัพบก
สนง.เลขาธิการรัฐสภาฯ
สนง.ตร.แหงชาติ
กรมอุตุนิยมวิทยา
อ.ส.ม.ท.
กองทัพอากาศ
กรมประชาสัมพันธ
กรมประชาสัมพันธ
กองทัพบก
สนง.ตร.แหงชาติ
สนง.ตร.แหงชาติ
กรมประชาสัมพันธ
กรมประชาสัมพันธ
อ.ส.ม.ท.
กรมประชาสัมพันธ
กองทัพอากาศ
หนา ๔ จาก ๙

สถานีวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม ที่ไดรับอนุญาต
ลําดับที่
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๕
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๘
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐

จังหวัด
นครสวรรค
นครสวรรค
นราธิวาส
นราธิวาส
นราธิวาส
นราธิวาส
นราธิวาส
นราธิวาส
นราธิวาส
นาน
นาน
นาน
นาน
บุรีรัมย
บุรีรัมย
บุรีรัมย
บุรีรัมย
ประจวบคีรีขันธ
ประจวบคีรีขันธ
ประจวบคีรีขันธ
ประจวบคีรีขันธ
ประจวบคีรีขันธ
ประจวบคีรีขันธ
ประจวบคีรีขันธ
ปราจีนบุรี
ปตตานี
ปตตานี
ปตตานี
ปตตานี
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พะเยา
พังงา
พังงา
พังงา

ความถี่วิทยุ
๙๘.๒๕
๑๐๕.๗๕
๘๘.๒๕
๙๒.๕๐
๙๔.๗๕
๙๖.๐๐
๙๘.๒๕
๙๙.๒๕
๑๐๖.๕๐
๙๒.๐๐
๙๔.๗๕
๙๖.๐๐
๙๙.๕๐
๙๒.๐๐
๙๘.๒๕
๑๐๐.๗๕
๑๐๑.๗๕
๘๙.๒๕
๙๑.๒๕
๙๖.๒๕
๙๘.๗๕
๑๐๐.๒๕
๑๐๒.๒๕
๑๐๖.๗๕
๘๘.๒๕
๙๑.๐๐
๙๓.๕๐
๑๐๑.๐๐
๑๐๗.๒๕
๙๕.๒๕
๙๗.๒๕
๑๐๖.๒๕
๑๐๗.๒๕
๙๐.๒๕
๙๑.๗๕
๙๗.๒๕

สังกัด
กองทัพบก
สนง.ตร.แหงชาติ
สนง.ตร.แหงชาติ
กองทัพบก
กองทัพเรือ
อ.ส.ม.ท.
กรมประชาสัมพันธ
บก.ทหารสูงสุด
กรมประชาสัมพันธ
อ.ส.ม.ท.
กรมประชาสัมพันธ
กองทัพอากาศ
กองทัพบก
อ.ส.ม.ท.
กองทัพอากาศ
กองทัพบก
กรมประชาสัมพันธ
สนง.เลขาธิการรัฐสภาฯ
กองทัพอากาศ
กองทัพบก
กรมประชาสัมพันธ
สนง.ตร.แหงชาติ
กรมประชาสัมพันธ
อ.ส.ม.ท.
กองทัพบก
อ.ส.ม.ท.
กองทัพบก
กรมประชาสัมพันธ
ทบวงมหาวิทยาลัย
กรมประชาสัมพันธ
อ.ส.ม.ท.
สนง.ตร.แหงชาติ
กองทัพบก
กรมประชาสัมพันธ
อ.ส.ม.ท.
กองทัพเรือ
หนา ๕ จาก ๙

สถานีวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม ที่ไดรับอนุญาต
ลําดับที่
๑๘๑
๑๘๒
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘
๒๐๙
๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๖

จังหวัด
พังงา
พังงา
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พิจิตร
พิจิตร
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มุกดาหาร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยโสธร
ยะลา
ยะลา
ยะลา

ความถี่วิทยุ
๑๐๐.๐๐
๑๐๖.๕๐
๘๙.๒๕
๙๐.๗๕
๙๕.๗๕
๙๘.๐๐
๘๘.๒๕
๑๐๗.๗๕
๙๒.๒๕
๙๔.๒๕
๙๕.๗๕
๑๐๔.๒๕
๑๐๖.๒๕
๑๐๗.๒๕
๘๘.๐๐
๘๙.๐๐
๙๐.๕๐
๙๕.๐๐
๙๖.๗๕
๙๙.๒๕
๑๐๑.๕๐
๑๐๒.๒๕
๑๐๗.๒๕
๙๘.๐๐
๑๐๐.๕๐
๑๐๒.๒๕
๑๐๕.๕๐
๑๐๖.๕๐
๙๙.๒๕
๙๐.๐๐
๙๕.๒๕
๑๐๐.๐๐
๑๐๕.๐๐
๘๙.๐๐
๙๒.๐๐
๙๓.๐๐

สังกัด
กรมประชาสัมพันธ
สนง.ตร.แหงชาติ
กองทัพบก
สนง.ตร.แหงชาติ
อ.ส.ม.ท.
กรมประชาสัมพันธ
สนง.ตร.แหงชาติ
อ.ส.ม.ท.
สนง.เลขาธิการรัฐสภาฯ
กรมประชาสัมพันธ
กองทัพอากาศ
กรมอุตุนิยมวิทยา
อ.ส.ม.ท.
ทบวงมหาวิทยาลัย
กองทัพเรือ
สํานักงาน กสทช.
กรมประชาสัมพันธ
สนง.ตร.แหงชาติ
กรมประชาสัมพันธ
สนง.เลขาธิการรัฐสภาฯ
อ.ส.ม.ท.
กองทัพบก
กรมอุตุนิยมวิทยา
กองทัพอากาศ
อ.ส.ม.ท.
ทบวงมหาวิทยาลัย
กองทัพบก
กรมประชาสัมพันธ
กรมประชาสัมพันธ
กรมประชาสัมพันธ
อ.ส.ม.ท.
กองทัพบก
สนง.ตร.แหงชาติ
สนง.เลขาธิการรัฐสภาฯ
กรมประชาสัมพันธ
กรมประชาสัมพันธ
หนา ๖ จาก ๙

สถานีวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม ที่ไดรับอนุญาต
ลําดับที่
๒๑๗
๒๑๘
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๒
๒๒๓
๒๒๔
๒๒๕
๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๒
๒๓๓
๒๓๔
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๗
๒๓๘
๒๓๙
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๒
๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕
๒๔๖
๒๔๗
๒๔๘
๒๔๙
๒๕๐
๒๕๑
๒๕๒

จังหวัด
ยะลา
ยะลา
ยะลา
ยะลา
รอยเอ็ด
รอยเอ็ด
รอยเอ็ด
รอยเอ็ด
รอยเอ็ด
ระนอง
ระนอง
ระนอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ราชบุรี
ลพบุรี
ลําปาง
ลําปาง
ลําปาง
ลําปาง
ลําปาง
ลําพูน
ลําพูน
ลําพูน
ลําพูน
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร

ความถี่วิทยุ
๙๔.๒๕
๙๕.๐๐
๑๐๐.๐๐
๑๐๒.๕๐
๙๔.๐๐
๙๕.๕๐
๙๘.๗๕
๑๐๑.๐๐
๑๐๑.๖๐
๑๐๐.๕๐
๑๐๕.๗๕
๑๐๗.๒๕
๘๗.๗๕
๙๑.๗๕
๙๖.๗๕
๑๐๐.๗๕
๑๐๒.๗๕
๑๐๕.๒๕
๙๙.๒๕
๙๘.๗๕
๙๐.๐๐
๙๑.๕๐
๙๗.๐๐
๙๙.๐๐
๑๐๑.๗๕
๙๕.๐๐
๙๖.๕๐
๑๐๕.๐๐
๑๐๗.๕๐
๙๕.๐๐
๑๐๐.๒๕
๘๗.๗๕
๙๑.๒๕
๙๔.๗๕
๙๖.๗๕
๑๐๑.๗๕

สังกัด
กรมประชาสัมพันธ
กรมประชาสัมพันธ
กองทัพบก
อ.ส.ม.ท.
กรมประชาสัมพันธ
กองทัพบก
สนง.ตร.แหงชาติ
อ.ส.ม.ท.
กรมประมง
อ.ส.ม.ท.
กรมประชาสัมพันธ
กรมประชาสัมพันธ
สนง.เลขาธิการรัฐสภาฯ
กรมประชาสัมพันธ
อ.ส.ม.ท.
กรมประมง
สนง.ตร.แหงชาติ
กรมอุตุนิยมวิทยา
กองทัพบก
กองทัพบก
สํานักงาน กสทช.
สนง.ตร.แหงชาติ
กรมประชาสัมพันธ
อ.ส.ม.ท.
กองทัพบก
กรมประชาสัมพันธ
อ.ส.ม.ท.
สนง.ตร.แหงชาติ
กองทัพบก
อ.ส.ม.ท.
กรมประชาสัมพันธ
สนง.เลขาธิการรัฐสภาฯ
กรมประชาสัมพันธ
บก.ทหารสูงสุด
กองทัพอากาศ
สนง.ตร.แหงชาติ
หนา ๗ จาก ๙

สถานีวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม ที่ไดรับอนุญาต
ลําดับที่
๒๕๓
๒๕๔
๒๕๕
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๐
๒๖๑
๒๖๒
๒๖๓
๒๖๔
๒๖๕
๒๖๖
๒๖๗
๒๖๘
๒๖๙
๒๗๐
๒๗๑
๒๗๒
๒๗๓
๒๗๔
๒๗๕
๒๗๖
๒๗๗
๒๗๘
๒๗๙
๒๘๐
๒๘๑
๒๘๒
๒๘๓
๒๘๔
๒๘๕
๒๘๖
๒๘๗
๒๘๘

จังหวัด
สกลนคร
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สตูล
สตูล
สตูล
สตูล
สมุทรสงคราม
สระแกว
สิงหบุรี
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย
สุพรรณบุรี
สุราษฎรธานี
สุราษฎรธานี
สุราษฎรธานี
สุราษฎรธานี
สุราษฎรธานี
สุราษฎรธานี
สุราษฎรธานี
สุราษฎรธานี
สุรินทร
สุรินทร
สุรินทร
สุรินทร
สุรินทร
หนองคาย

ความถี่วิทยุ
๑๐๗.๐๐
๘๘.๐๐
๘๙.๕๐
๙๐.๕๐
๙๔.๕๐
๙๖.๕๐
๑๐๒.๒๕
๑๐๓.๒๕
๑๐๔.๐๐
๑๐๗.๐๐
๑๐๗.๗๕
๙๑.๗๕
๙๓.๒๕
๙๕.๕๐
๙๙.๕๐
๑๐๗.๕๐
๑๐๓.๒๕
๙๑.๒๕
๙๓.๗๕
๙๙.๒๕
๑๐๒.๒๕
๑๐๒.๒๕
๘๗.๕๐
๘๙.๗๕
๙๒.๒๕
๙๕.๕๐
๙๖.๗๕
๙๘.๒๕
๙๙.๐๐
๑๐๒.๐๐
๙๐.๒๕
๙๓.๕๐
๙๗.๕๐
๙๙.๗๕
๑๐๗.๕๐
๙๐.๕๐

สังกัด
อ.ส.ม.ท.
ทบวงมหาวิทยาลัย
กรมประชาสัมพันธ
กรมประชาสัมพันธ
กองทัพเรือ
อ.ส.ม.ท.
กรมประชาสัมพันธ
สนง.เลขาธิการรัฐสภาฯ
สนง.ตร.แหงชาติ
กองทัพอากาศ
กองทัพบก
สนง.ตร.แหงชาติ
อ.ส.ม.ท.
กรมประชาสัมพันธ
กรมประชาสัมพันธ
กรมเจาทา
กรมประชาสัมพันธ
อ.ส.ม.ท.
กรมประชาสัมพันธ
อ.ส.ม.ท.
กองทัพบก
กรมประชาสัมพันธ
สนง.เลขาธิการรัฐสภาฯ
กรมประชาสัมพันธ
กองทัพบก
กรมประชาสัมพันธ
กรมประชาสัมพันธ
กองทัพอากาศ
สนง.ตร.แหงชาติ
อ.ส.ม.ท.
กองทัพบก
กรมประชาสัมพันธ
กรมประชาสัมพันธ
อ.ส.ม.ท.
กองทัพอากาศ
กรมประชาสัมพันธ
หนา ๘ จาก ๙

สถานีวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม ที่ไดรับอนุญาต
ลําดับที่
๒๘๙
๒๙๐
๒๙๑
๒๙๒
๒๙๓
๒๙๔
๒๙๕
๒๙๖
๒๙๗
๒๙๘
๒๙๙
๓๐๐
๓๐๑
๓๐๒
๓๐๓
๓๐๔
๓๐๕
๓๐๖
๓๐๗
๓๐๘
๓๐๙
๓๑๐
๓๑๑
๓๑๒
๓๑๓
๓๑๔

จังหวัด
หนองคาย
หนองคาย
หนองคาย
หนองบัวลําภู
อํานาจเจริญ
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุตรดิตถ
อุตรดิตถ
อุตรดิตถ
อุตรดิตถ
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี

ความถี่วิทยุ
๙๕.๗๕
๑๐๒.๕๐
๑๐๔.๒๕
๙๗.๒๕
๑๐๓.๒๕
๘๗.๕๐
๙๑.๕๐
๙๓.๗๕
๙๙.๐๐
๑๐๐.๒๕
๑๐๔.๐๐
๑๐๕.๗๕
๙๐.๕๐
๙๖.๗๕
๙๗.๕๐
๙๘.๕๐
๘๘.๗๕
๑๐๑.๗๕
๘๗.๕๐
๙๕.๗๕
๙๘.๕๐
๙๙.๕๐
๑๐๒.๐๐
๑๐๔.๐๐
๑๐๕.๒๕
๑๐๗.๐๐

สังกัด
กองทัพเรือ
อ.ส.ม.ท.
กรมประชาสัมพันธ
กรมประชาสัมพันธ
กรมประชาสัมพันธ
สนง.เลขาธิการรัฐสภาฯ
อ.ส.ม.ท.
กรมประชาสัมพันธ
สํานักงาน กสทช.
สนง.ตร.แหงชาติ
กองทัพอากาศ
สนง.ตร.แหงชาติ
สนง.ตร.แหงชาติ
กรมประชาสัมพันธ
กองทัพบก
อ.ส.ม.ท.
บก.ทหารสูงสุด
อ.ส.ม.ท.
สนง.เลขาธิการรัฐสภาฯ
กองทัพบก
กรมประชาสัมพันธ
สนง.ตร.แหงชาติ
สํานักงาน กสทช.
กองทัพเรือ
กองทัพอากาศ
อ.ส.ม.ท.

หนา ๙ จาก ๙

ภาคผนวก ช

สถานที่ตั้ง
สถานีตรวจสอบการใชความถี่วิทยุของสํานักงาน กสทช. เขต
และสถานีตรวจสอบการใชคลื่นความถี่ระบบควบคุมระยะไกล

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
๘๗ ถนนพหลโยธิน ซอย ๘ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
โทร. ๐ ๒๒๗๑ ๐๑๕๑-๖๐ เว็บไซต: www.nbtc.go.th

สถานที่ตั้งสถานีตรวจสอบการใชความถี่วิทยุของสํานักงาน กสทช. เขต และ
สถานีตรวจสอบการใชความถี่วิทยุระบบควบคุมระยะไกล
๑ ขอบขาย
รายละเอียดสถานที่ตั้งสถานีตรวจสอบการใชความถี่วิทยุของสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (สํานักงาน กสทช. เขต) และสถานีตรวจสอบการใชความถี่
วิทยุระบบควบคุมระยะไกล (Remote Control Radio Monitoring Stations) ๑๔ เขตทั่วประเทศ
๒ ที่ตั้งสถานีตรวจสอบการใชความถี่วิทยุของสํานักงาน กสทช. เขต
สํานักงาน กสทช. เขต
สถานที่ตั้ง
จุดพิกัด
/ จังหวัดที่ติดตั้ง
ละติจูด(เหนือ) / ลองจิจูด(ตะวันออก)
Remote Stations
เขต ๑ (นนทบุรี)
เลขที่ ๔๑/๒๘๗ ม.๘ ถ.รัตนาธิเบศร
๑๓° ๕๑' ๓๑" / ๑๐๐° ๓๐' ๕๙.๗"
ต.บางกระสอ อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ
พิมพเดือน แมนชั่น เลขที่ ๕๐๒/๑๒๓
๑๓° ๓๕' ๑.๑" / ๑๐๐° ๓๖' ๒๓.๗"
ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ํา อ.เมือง
จ.ประจวบคีรีขันธ เลขที่ ๒/๒๔๐ ซ.หมูบานเขานอย
๑๒° ๓๔' ๓๒" / ๙๙° ๕๖' ๓๓.๘"
ต.หัวหิน อ.หัวหิน
จ.กาญจนบุรี
รานยงอี่เส็ง เลขที่ ๑๑๕/๑ ถ.แสงชูโต
๑๔° ๒' ๒๕.๑" / ๙๙° ๓๐' ๕๗.๒"
ต.ทามะขาม อ.เมือง
จ.สุพรรณบุรี
อภิรดี อพารทเมนต เลขที่ ๑๗๗/๙
๑๔° ๒๘' ๔" / ๑๐๐° ๖' ๕๑.๒"
ซ.ขุนขาง ถ.ขุนชาง ต.ทาพี่เลี้ยง อ.เมือง
จ.ลพบุรี
เลขที่ ๔/๑๐๖ ม.๓ ต.ปาตาล อ.เมือง
๑๔° ๔๗' ๑๘.๔" / ๑๐๐° ๓๘' ๗"
เขต ๒ (อุบลราชธานี) เลขที่ ๕๕๐ ม.๑๑ ถ.คลังอาวุธ บานหนอง ๑๕° ๑๖' ๓๙.๓" / ๑๐๔° ๔๙' ๓๒"
ปลาปาก ต.ขามใหญ อ.เมือง
จ.รอยเอ็ด
ที่ดินโฉนดเลขที่ ๒๓๐๙๑ ต.รอบเมือง
๑๖° ๒' ๑๕" / ๑๐๓° ๓๗' ๕๒"
อ.เมือง
จ.สุรินทร
ที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๑๖๘๓๔ เลขที่ ๑๙๔
๑๔° ๕๒' ๓๙" / ๑๐๓° ๓๑' ๔๖"
ม.๒ ต.นอกเมือง อ.เมือง
หนา ๒ จาก ๔

สํานักงาน กสทช. เขต
สถานที่ตั้ง
จุดพิกัด
/ จังหวัดที่ติดตั้ง
ละติจูด(เหนือ) / ลองจิจูด(ตะวันออก)
Remote Stations
เขต ๓ (ลําปาง)
เลขที่ ๒๔๘ ม.๑๒ ถ.จามเทวี ต.บอแฮว
๑๘° ๑๘' ๒๗.๒" / ๙๙° ๒๘' ๑๑.๒"
อ.เมือง
เขต ๔ (สงขลา)
เลขที่ ๘๙/๑ ม.๑ ทาอากาศยานหาดใหญ ๖° ๕๖' ๒๘.๘" / ๑๐๐° ๒๓' ๒๓.๙"
ต.ทุงตําเสา อ.หาดใหญ
จ.ยะลา
เลขที่ ๒-๑๘ ถ.จงรักษ ๓ ต.สะเตง
๖° ๓๓' ๑๔.๓" / ๑๐๑° ๑๗' ๑๕.๑"
อ.เมือง
จ.ปตตานี
เลขที่ ๑/๑๗๐ ถ.เจริญประดิษฐ
๖° ๕๒' ๒๔.๘" / ๑๐๑° ๑๔' ๑๐.๔"
ต.รูสะมิแล อ.เมือง
จ.นราธิวาส
เลขที่ ๒๙๗ ถ.ภูผาภักดี ต.บางนาค
๖° ๒๖' ๔.๓ / ๑๐๑° ๔๙' ๓๑.๕"
อ.เมือง
จ.ตรัง
เลขที่ ๑๐๘/๘๔ ถ.หวยยอด จ.ทับเที่ยง
๗° ๓๓' ๔๕.๗" / ๙๙° ๓๖' ๓๔.๒"
อ.เมือง
เขต ๕ (จันทบุรี)
เลขที่ ๒๐๗ ม.๑ ต.มะขาม อ.มะขาม
๑๒° ๔๐' ๕๑.๘" / ๑๐๒° ๑๒' ๑๑.๕"
จ.ชลบุรี
จ.ระยอง
เขต ๖ (ขอนแกน)
เขต ๗ (นครราชสีมา)
จ.ชัยภูมิ
จ.บุรีรัมย
เขต ๘ (อุดรธานี)
จ.หนองคาย
จ.สกลนคร

พัทยา พลาซา คอนโดเทล ๑
เลขที่ ๑๔๙/๓๙๔ ม.๙ ต.หนองปรือ
อ.บางละมุง
อาคาร บี.เจ. อพารทเมนต บริษัท
เพลินใจ เรียลตี้ จํากัด เลขที่ ๔๒ ม.๓
ต.เนินพระ อ.เมือง
เลขที่ ๓๔๑ ม.๑๙ ต.ศิลา อ.เมือง
เลขที่ ๑๕ ม.๑๒ ถ.ราชสีมา-กบินทรบุรี
ต.ธงชัยเหนือ อ.ปกธงชัย
โรงพยาบาลชัยภูมิ-ราม เลขที่ ๒๙๐/๔๒
ม.๖ บานหนองสังข ถ.ชัยภูมิ-สีคิ้ว
ต.ในเมือง อ.เมือง
โรงแรมเฟองฟาพาเลซ เลขที่ ๒๔๐/๙
ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง
เลขที่ ๒๑/๖๓ ถ.วัฒนานุวงศ ต.หมากแขง
อ.เมือง
มั่นคง อพารทเมนต เลขที่ ๒๖๘/๔ ม.๑๒
ต.ในเมือง อ.เมือง
โรงแรมภูพานเพลซ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร อ.เมือง

๑๒° ๕๕' ๔๔" / ๑๐๐° ๕๔' ๑๒.๓"
๑๒° ๔๑' ๒.๖" / ๑๐๑° ๑๓' ๓๓.๔"
๑๖° ๒๘' ๔๔.๘" / ๑๐๒° ๔๘' ๘.๔"
๑๔° ๔๗' ๒.๘" / ๑๐๒° ๒' ๓๓.๔"
๑๕° ๔๗' ๑๙" / ๑๐๒° ๑' ๔๑"
๑๔° ๕๙' ๔๑" / ๑๐๓° ๖' ๑๕"
๑๗° ๒๔' ๕๔.๕" / ๑๐๒° ๔๗' ๔๒.๔"
๑๗° ๕๓' ๓๕.๒" / ๑๐๒° ๔๕' ๕๘.๑"
๑๗° ๑๑' ๒๔.๕" / ๑๐๔° ๕' ๔๗.๘"
หนา ๓ จาก ๔

สํานักงาน กสทช. เขต
สถานที่ตั้ง
จุดพิกัด
/ จังหวัดที่ติดตั้ง
ละติจูด(เหนือ) / ลองจิจูด(ตะวันออก)
Remote Stations
เขต ๙ (เชียงใหม)
เลขที่ ๖๘ ม.๗ ถ.เชียงใหม-หางดง
๑๘° ๔๕' ๓๗.๒" / ๙๘° ๕๘' ๕.๘"
ต.สุเทพ อ.เมือง
จ.เชียงราย
โรงแรมเพชรสยามพาเลซ เลขที่ ๑๒๔
๑๙° ๕๓' ๕๕.๖" / ๙๙° ๕๐' ๑๕.๖"
ม.๑๗ ซ.รวมใจ ถ.สันคอกชาง
ต.รอบเมือง อ.เมือง
จ.พะเยา
โรงแรมพะเยานอรทเทิรนเลค
๑๙° ๑๐' ๑๙" / ๙๙° ๕๔' ๑๐"
เลขที่ ๑๕/๗ ถ.รอลเวียงประตูกลอง
ต.เวียง อ.เมือง
เขต ๑๐ (พิษณุโลก)
เลขที่ ๑๙๐ ม.๗ บานคุงหมอ ต.ปากโทก ๑๖° ๕๔' ๑๐.๒" / ๑๐๐° ๑๖' ๑๘.๘"
อ.เมือง
จ.นครสวรรค
บานเลขที่ ๙๐๓/๔๒-๔๓ ม.๙ ถ.มหาเทพ ๑๕° ๔๑' ๕๒.๔" / ๑๐๐° ๖' ๕๙.๗"
ต.นครสวรรคตก อ.เมือง
จ.กําแพงเพชร
รานเจริญการยาง เลขที่ ๑๐๔/๗ ม.๔
๑๖° ๒๘' ๒๙.๑" / ๙๙° ๓๐' ๒"
ต.นครชุม อ.เมือง
จ.เพชรบูรณ
บานเลขที่ ๑๙/๑ หมูที่ ๑๒ ต.สะเดียง
๑๖° ๒๕' ๒๙.๑" / ๑๐๑° ๑๐' ๗.๖"
อ.เมือง
เขต ๑๑ (ภูเก็ต)
เลขที่ ๘๔/๒ ม.๔ ถ.วิชิตสงคราม ต.กระทู
๗° ๕๕' ๖.๘" / ๙๘° ๒๐' ๒๗.๗"
อ.กระทู
เขต ๑๒
เลขที่ ๑๕ ม.๘ ถ.เบญจมฯ-สนามบิน
๘° ๒๙' ๓๕.๙" / ๙๙° ๕๕' ๓๘.๘"
(นครศรีธรรมราช)
ต.ทางิ้ว อ.เมือง
เขต ๑๓ (ระนอง)
เลขที่ ๗/๑๔ ถ.กําลังทรัพย ต.เขานิเวศน
๙° ๕๗' ๕๔" / ๙๘° ๓๘' ๒๖.๘"
อ.เมือง
เขต ๑๔ (ชุมพร)
เลขที่ ๔๘/๖ ม.๑๑ ต.บางหมาก อ.เมือง
๑๐° ๒๕' ๓๔.๕" / ๙๙° ๑๒' ๑.๘"

หนา ๔ จาก ๔

ภาคผนวก ซ
กสทช. มท. ๘๐๐๑-๒๕๕๕

มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง
สําหรับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
๘๗ ถนนพหลโยธิน ซอย ๘ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
โทร. ๐ ๒๒๗๑ ๐๑๕๑-๖๐ เว็บไซต์: www.nbtc.go.th

มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง
สําหรับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
๑.

ขอบข่าย
มาตรฐานทางเทคนิคนี้ ระบุลักษณะทางเทคนิคขั้นต่ําของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงสําหรับการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ซึ่งมีการใช้งานในย่านความถี่วิทยุ ๘๗.๕๐ เมกะเฮิรตซ์ (MHz) ถึง
๑๐๗.๗๕ เมกะเฮิรตซ์ (MHz) ที่มีการมอดูเลตแบบ เอฟเอ็ม (FM) และมีช่องห่างระหว่างคลื่นพาห์
(Channel Spacing) ๒๕๐ กิโลเฮิรตซ์ (kHz)

๒.

ข้อกําหนดของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง
๒.๑ กําลังคลื่นพาห์ที่กําหนด (Rated Carrier Power)
นิยาม กําลังคลื่นพาห์ที่กําหนด หมายถึง กําลังคลื่นพาห์ (Carrier Power) ของเครื่อ งส่ง
วิท ยุก ระจายเสียงตามที่ผู้ผลิตประกาศ หรือแจ้ง ในเอกสารลัก ษณะทางเทคนิคของเครื่อ งส่ง
วิทยุกระจายเสียงนั้น โดยกําลังคลื่นพาห์ หมายถึง กําลังเฉลี่ย (Average Power) ที่ส่งไปโหลด
เทียม (Dummy Load) ในขณะที่ไม่มีการมอดูเลต ซึ่งค่ากําลังคลื่นพาห์ที่วัดได้จากการทดสอบ
จะต้องมีค่าไม่เกิน ± ๐.๕ dB ของกําลังคลื่นพาห์ที่กําหนด
ขีดจํากัด กําลังคลื่นพาห์ที่กําหนด (Rated Carrier Power) ที่อนุญาตให้ใช้งานจะต้องมีค่า
ไม่เกิน ๕๐๐ วัตต์
๒.๒ การแพร่แปลกปลอม (Conducted Spurious Emission)
นิยาม การแพร่แ ปลกปลอม หมายถึง การแพร่ที่ขั้วต่อสายอากาศที่ความถี่วิท ยุใดๆ ที่อ ยู่
นอกเหนือ แถบความถี่ที่จําเป็น (Necessary Bandwidth) และหมายความรวมถึง การแพร่
ฮาร์มอนิก (Harmonic Emission) การแพร่พาราซิติก (Parasitic Emission) ผลจากการมอดู
เลตระหว่างกัน (Intermodulation Product) และผลจากการแปลงความถี่ (Frequency
Conversion Product) แต่ไม่รวมถึงการแพร่นอกแถบ (Out-of-Band Emission)
ขีดจํากัด กําลังของการแพร่แปลกปลอมสําหรับกิจการวิทยุกระจายเสียงในระบบเอฟเอ็ม (FM)
ต้องต่ํากว่าค่ากําลังคลื่นพาห์ (Carrier Power) ในขณะที่ไม่มีการมอดูเลต อย่างน้อยที่สุดตาม
สูตรคํานวณที่กําหนด ดังนี้
46 + 10log P หรือ 70 dBc, โดยให้เลือกใช้ค่าที่ต่ํากว่า
โดยที่ P หมายถึง กําลังคลื่นพาห์ที่กําหนด

หน้า ๒ จาก ๕

๒.๓ การแพร่นอกแถบ (Out-of-Band Emission)
นิยาม การแพร่นอกแถบ หมายถึง การแพร่ที่ขั้วต่อสายอากาศที่ความถี่วิทยุใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือ
แถบความถี่ที่จําเป็น (Necessary Bandwidth) ในขณะที่มีก ารมอดูเ ลตความถี่เ สียงตามที่
กําหนด โดยไม่รวมถึงการแพร่แปลกปลอม (Spurious Emission)
ขีดจํากัด การแพร่นอกแถบต้องอยู่ภายในขอบเขตที่กําหนดไว้ในภาพข้างล่างนี้
Frequency relative to the centre of the
channel (kHz)
-500
-300
-200
-100
100
200
300
500

Relative level
(dBc)
-85
-85
-80
0
0
-80
-85
-85
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๒.๔ ค่าผิดพลาดทางความถี่ (Frequency Error)
นิยาม ค่ าผิดพลาดทางความถี่ หมายถึง ค่าแตกต่างระหว่างความถี่คลื่นพาห์ในขณะที่ไม่ มี
การมอดูเลต กับความถี่ที่ระบุ (Nominal Frequency) ของภาคเครื่องส่ง
ขีดจํากัด ค่าผิดพลาดทางความถี่จะต้องไม่เกิน ± ๒ กิโลเฮิรตซ์ (kHz) ของความถี่คลื่นพาห์ใน
ขณะที่ไม่มีการมอดูเลต
๒.๕ ค่าเบี่ยงเบนทางความถี่ (Frequency Deviation)
นิยาม ค่าเบี่ยงเบนทางความถี่ หมายถึง ค่าแตกต่างที่มากที่สุดระหว่างความถี่ขณะใดขณะหนึ่ง
(Instantaneous Frequency) เมื่อมีการมอดูเลตกับความถี่คลื่นพาห์ในขณะที่ไม่มีการมอดูเลต
ขีดจํากัด ค่าเบี่ยงเบนทางความถี่จะต้องไม่เกิน ± ๗๕ กิโลเฮิรตซ์ (kHz)
๓.

ข้อกําหนดด้านความปลอดภัย
๓.๑ ความปลอดภัยทางไฟฟ้า (Electrical Safety Requirements)
ข้อกําหนดด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้าของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงให้เป็นไปตามที่
กําหนดไว้ในมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง ดังต่อไปนี้
:
Information Technology equipment – Safety – Part
๑) IEC 60950-1
1: General Requirements
๒) มอก. ๑๕๖๑ – ๒๕๔๘ :

บริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศเฉพาะด้านความปลอดภัย:
ข้อกําหนดทั่วไป
ทั้งนี้การใช้งานเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงสําหรับการทดลองประกอบกิจการ ได้รับการ
ยกเว้ น การปฏิ บั ติ ต ามข้ อ กํ า หนดด้ า นความปลอดภั ย ทางไฟฟ้ า (Electrical Safety
Requirements) โดยอนุโลม
๓.๒ ความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงต่อสุขภาพของมนุษย์ (Radiation
Exposure Requirements)
การตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงสําหรับการทดลองประกอบกิจการและการใช้งานเครื่องส่ง
วิทยุกระจายเสียงจะต้องสอดคล้องกับข้อกําหนดของมาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพของ
มนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมโดยอนุโลม ทั้ ง นี้ ผู้ ท ดลองประกอบกิ จ การต้ อ งรั บ รอง
ตนเองเกี่ยวกับความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม โดยรายงาน
ผลตาม “แบบรายงานระดับการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของสถานีวิทยุกระจายเสียงสําหรับการ
ทดลองประกอบกิจการ” ตามภาคผนวก ฌ
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๔.

วิธีการทดสอบ
๔.๑ กําลังคลื่นพาห์ที่กําหนด (Rated Carrier Power)
วิธีการทดสอบต้องเป็นไปตาม ETSI EN 302 018-1 V1.2.1 (2006-03) [๑] หรือวิธีการ
ทดสอบอื่นที่เทียบเท่า
๔.๒ การแพร่แปลกปลอม (Conducted Spurious Emission)
วิธีการทดสอบต้องเป็นไปตาม ITU-R SM.329-11 (2011-01) [๒] หรือวิธีการทดสอบอื่นที่
เทียบเท่า
๔.๓ การแพร่นอกแถบ (Out-of-Band Emission)
วิธีการทดสอบต้องเป็นไปตาม ETSI EN 302 018-1 V1.2.1 (2006-03) หรือวิธีการทดสอบ
อื่นที่เทียบเท่า
๔.๔ ค่าผิดพลาดทางความถี่ (Frequency Error)
วิธีการทดสอบต้องเป็นไปตาม ETS 300 384 [๓] หรือวิธีการทดสอบอื่นที่เทียบเท่า
๔.๕ ค่าเบี่ยงเบนทางความถี่ (Frequency Deviation)
วิธีการทดสอบต้องเป็นไปตาม ETSI EN 302 018-1 V1.2.1 (2006-03) หรือวิธีการทดสอบอืน่
ที่เทียบเท่า
----------------------------------------เอกสารอ้างอิงวิธีการทดสอบ

[๑] ETSI EN 302 018-1 v1.2.1(2006-03) : Electromagnetic compatibility and Radio spectrum
Matters (ERM); Transmitting equipment to the Frequency Modulation (FM) sound
broadcasting service; Part 1: Technical characteristics and test methods.
[๒] Recommendation ITU-R SM.329-11 (2011-01) : Unwanted emissions in the spurious
domain.
[๓] ETS 300 384: Radio broadcasting system; Very High Frequency (VHF), Frequency
modulated, sound broadcasting transmitter.
-----------------------------------------
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ภาคผนวก ฌ

แบบรายงานระดับการแผคลืน่ แมเหล็กไฟฟาของสถานีวิทยุกระจายเสียงสําหรับการทดลองประกอบกิจการ
สํานักงาน กสทช.

แบบรายงานนี้เปนรายงานระดับการแผคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่ระดับสูงจากพื้นประมาณ ๑.๕ เมตร ในรัศมี ๓๐๐ เมตร
ของสถานีวิทยุกระจายเสียงสําหรับการทดลองประกอบกิจการ ซึ่งเปนคาที่ไดจาก
 การวัด
 การคํานวณโดยใชแบบจําลอง
๑.
รายละเอียดหนวยงาน
บริษัท/หนวยงาน :
ที่อยู :
โทรศัพท :
โทรสาร :
e-mail :
๒.
รายละเอียดใบอนุญาตวิทยุคมนาคม
เลขที่ใบอนุญาตตั้งสถานีวิทยุคมนาคม (ถามี)
เลขที่ใบอนุญาตใชเครื่องวิทยุคมนาคม (ถามี)
๓.
รายละเอียดที่ตั้งสายอากาศ
ที่อยู :
หมูที่
ตําบล
.
อําเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
.
ละติจูด (องศา ทศนิยม ๖ ตําแหนง)
ลองจิจูด (องศา ทศนิยม ๖ ตําแหนง)
.
๔.
รายละเอียดของเครื่องวิทยุคมนาคม
ตราอักษร (ยี่หอ)
. รุน
.
๕.
รายละเอียดของสถานีวิทยุกระจายเสียงสําหรับการทดลองประกอบกิจการ
อัตราขยายสายอากาศ
ความสูงสายอากาศจากพื้นดิน
ความถี่วิทยุ (MHz)
กําลังสงของเครื่อง (วัตต)
(dBd)
(เมตร)
๖.

ระดับการแผคลื่นแมเหล็กไฟฟา
ระยะหางจากเสาที่ตั้งสายอากาศ
ระยะที่วัด หรือ ระยะที่คํานวณ
(เมตร)
(เมตร)
๕-๕๐
๕
๕๑-๑๐๐
๕๑
๑๐๑-๒๐๐
๑๐๑
๒๐๑-๓๐๐
๒๐๑
ระดับการแผคลื่นแมเหล็กไฟฟาสูงสุด
๕
วันที่วัด/คํานวณ
ลงชื่อผู วัด/คํานวณ
ผูมีอํานาจลงนาม
ตําแหนง
วันที่รายงาน

ระดับการแผคลื่นแมเหล็กไฟฟาสูงสุด
( เปอรเซ็นตเทียบกับคา 2 W/m2)

หมายเหตุ ขีดจํากัดระดับการแผคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่ กสทช. กําหนด เปนไปตามประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐาน
ความปลอดภัยตอสุขภาพของมนุษยจากการใชเครื่องวิทยุคมนาคม ซึ่งมีคาไมเกิน 2 W/m2

ภาคผนวก ญ

อัตราคาธรรมเนียมพิจารณาคําขอ และคาธรรมเนียมการใชคลื่นความถี่
สําหรับการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
๘๗ ถนนพหลโยธิน ซอย ๘ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
โทร. ๐ ๒๒๗๑ ๐๑๕๑-๖๐ เว็บไซต: www.nbtc.go.th

อัตราคาธรรมเนียมพิจารณาคําขอ และคาธรรมเนียมการใชคลื่นความถี่สําหรับ
การทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง
-------------------------------ประเภทกิจการยื่นคําขออนุญาต

(สถานี/ฉบับ)
คาพิจารณาคําขอ

๑. คาธรรมเนียมพิจารณาคําขอ
๑.๑ กิจการบริการชุมชน

๕๐๐ บาท

๑.๒ กิจการบริการสาธารณะ

๒,๐๐๐ บาท

๑.๓ กิจการบริการทางธุรกิจ

๑๐,๐๐๐ บาท

๒. คาธรรมเนียมการใชคลื่นความถี่
๓. คาทําสําเนาคูฉบับใบอนุญาต
๔. คาถายเอกสารใบอนุญาต

ยกเวนคาธรรมเนียมปแรก
๒๐๐ บาท
๕๐ บาท

---------------------------------

หนา ๒ จาก ๒

ภาคผนวก ฎ

การจัดทําขอมูลเกี่ยวกับการหารายได (สําหรับกิจการบริการชุมชน)

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
๘๗ ถนนพหลโยธิน ซอย ๘ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
โทร. ๐ ๒๒๗๑ ๐๑๕๑-๖๐ เว็บไซต: www.nbtc.go.th

การจัดทําขอมูลเกี่ยวกับการหารายได
(สําหรับกิจการบริการชุมชน)
-----------------------------๑. ขอมูลเกี่ยวกับรายไดของสถานีในชวง ๑ ปที่ผานมา
ประเภทของรายได

จํานวนเงิน
(บาท)

แหลงที่มาของรายได
(ระบุชื่อองคกรหรือบุคคล)

การบริจาค
การอุดหนุนของสถานี
รายไดทางอื่นซึ่งมิใชการโฆษณาใหสถานี
รวมรายไดท้ังหมด
๒.ขอมูลคาใชจายในการดําเนินงานของสถานีในปที่ผานมา
ประเภทของคาใชจาย

จํานวนเงิน (บาท)

คาจัดทํารายการ
คาใชจายทางเทคนิค เชน อุปกรณ เครื่องมือ เทคโนโลยีตางๆ
คาประชาสัมพันธหรือสงเสริมใหสถานีเปนที่รูจัก
คาบริหารจัดการทั่วไป
คาใชจายเบ็ดเตล็ด
รวมคาใชจายทั้งหมด

หนา ๒ จาก ๒

ภาคผนวก ฏ

ขอมูลเกี่ยวกับผังรายการและสัดสวนรายการ

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
๘๗ ถนนพหลโยธิน ซอย ๘ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
โทร. ๐ ๒๒๗๑ ๐๑๕๑-๖๐ เว็บไซต: www.nbtc.go.th

ขอมูลสัดสวนรายการผังรายการ
-----------------------------๑. ขอมูลดานผังรายการและสัดสวนรายการ
๑.๑ ขอมูลผังรายการและสัดสวนรายการของสถานี
ลําดับ

ประเภทของรายการ

จํานวนรายการ

จํานวนชัว่ โมงทีอ่ อกอากาศ

คิดเปนสัดสวน

ตอสัปดาห

(รอยละ)

หมายเหตุ

หมายเหตุ : ประเภทรายการ เชน ขาว, สาระความรู, บันเทิง, กีฬา, เด็ก เยาวชน และครอบครัว
เปนตน
๑.๒ ที่มาของรายการ
๑.๒.๑ ผลิตรายการออกอากาศดวยตนเอง จํานวน ...... รายการ
คิดเปนสัดสวนรอยละ.................
๑.๒.๒ นํารายการจากผูอื่นมาดําเนินการออกอากาศ จํานวน ....... รายการ
คิดเปนสัดสวนรอยละ ..............
นํามาจาก ...................................................................
๑.๒.๓ การใหผูอื่นเชาเวลา จํานวน ........ รายการ
คิดเปนสัดสวนรอยละ........................................

หนา ๒ จาก ๓

ตัวอยาง
การแสดงผังรายการของสถานี............................................................................... ระหวางเดือน ......................... - ............................... พ.ศ. ๒๕.....
เวลา

จันทร

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

๖.๐๐ น. ชื่อรายการ : ……………….. ชื่อรายการ : ……………….. ชื่อรายการ : ……………….. ชื่อรายการ : ………………..
ประเภทรายการ [….] ประเภทรายการ [….] ประเภทรายการ [….] ประเภทรายการ [….]
ระดับความเหมาะสม [….] ระดับความเหมาะสม [….] ระดับความเหมาะสม [….] ระดับความเหมาะสม [….]
ภาษาที่ใช
[….] ภาษาที่ใช
[….] ภาษาที่ใช
[….] ภาษาที่ใช
[….]
๗.๐๐ น. ชื่อรายการ : ……………….. ชื่อรายการ : ……………….. ชื่อรายการ : ……………….. ชื่อรายการ : ………………..
ประเภทรายการ [….] ประเภทรายการ [….] ประเภทรายการ [….] ประเภทรายการ [….]
ระดับความเหมาะสม [….] ระดับความเหมาะสม [….] ระดับความเหมาะสม [….] ระดับความเหมาะสม [….]
ภาษาที่ใช
[….] ภาษาที่ใช
[….] ภาษาที่ใช
[….] ภาษาที่ใช
[….]
หมายเหตุ : ใหกรอกขอมูลโดยการนําเอารหัสไปกรอกใน [….] ใหครบถวน
รหัส
ประเภทรายการ
๐๑ รายการขาวสาร
๐๒ รายการสงเสริมความรู ความเขาใจในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
๐๓ รายการสงเสริมการศึกษา จริยธรรม ศิลปะ วัฒนธรรม
๐๔ รายการใหความรูความเขาใจในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดลอม
๐๕ รายการเด็กและเยาวชน
๐๖ รายการทองถิ่น
๐๗ รายการวิทยาศาสตรและสุขภาพ
๐๘ รายการกีฬา
๐๙ รายการขาวสารและบันเทิง
๑๐ รายการบันเทิง
๑๑ รายการพิเศษ
๑๒ รายการเพลง
๑๓ รายการภาพยนตร
๑๔ รายการตลก
๑๕ รายการละคร
๑๖ รายการภาพยนตรสารคดี

ศุกร

เสาร

อาทิตย

ชื่อรายการ : ………………..
ประเภทรายการ [….]
ระดับความเหมาะสม [….]
ภาษาที่ใช
[….]
ชื่อรายการ : ………………..
ประเภทรายการ [….]
ระดับความเหมาะสม [….]
ภาษาที่ใช
[….]

ชื่อรายการ : ………………..
ประเภทรายการ [….]
ระดับความเหมาะสม [….]
ภาษาที่ใช
[….]
ชื่อรายการ : ………………..
ประเภทรายการ [….]
ระดับความเหมาะสม [….]
ภาษาที่ใช
[….]

ชื่อรายการ : ………………..
ประเภทรายการ [….]
ระดับความเหมาะสม [….]
ภาษาที่ใช
[….]
ชื่อรายการ : ………………..
ประเภทรายการ [….]
ระดับความเหมาะสม [….]
ภาษาที่ใช
[….]

ระดับความเหมาะสม
ป
ด
ท
น๑๓
น๑๘
ฉ

ภาษาทีใ่ ช
ภาษาราชการ
ภาษาไทยทองถิ่น
ภาษาตางประเทศ

หนา ๓ จาก ๓

ภาคผนวก ฐ

ขอมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานี

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
๘๗ ถนนพหลโยธิน ซอย ๘ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
โทร. ๐ ๒๒๗๑ ๐๑๕๑-๖๐ เว็บไซต: www.nbtc.go.th

ขอมูลการบริหารจัดการสถานี
-----------------------------๑. แผนภาพแสดงรายละเอียดโครงสรางการบริหารจัดการสถานี พรอมหนาที่ความรับผิดชอบในสถานี
ของกรรมการบริหารสถานีแตละคน
ชื่อกรรมการ
คนที่ ๑

ชื่อกรรมการ
คนที่ ๒

ชื่อกรรมการ
คนที่ ๓

ชื่อกรรมการ
คนที่ ๔

ชื่อกรรมการ
คนที่ ๕

ชื่อผู้อำนวยการ
สถานี

ชื่อเจ้าหน้าที่
รายการ

ชื่อเจ้าหน้าที่
เทคนิค

ชื่อเจ้าหน้าที่
ธุรการ

(๑) กรรมการคนที่ ๑
(๑.๑) ชื่อ-สกุล....................................................................
(๑.๒) หนาที่ความรับผิดชอบในสถานี
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
(๒) กรรมการคนที่ ๒
(๒.๑) ชื่อ-สกุล....................................................................
(๒.๒ หนาที่ความรับผิดชอบในสถานี
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
(๓) กรรมการคนที่ ๓
(๓.๑) ชื่อ-สกุล....................................................................
(๓.๒) หนาที่ความรับผิดชอบในสถานี
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

หนา ๒ จาก ๓

(๔) กรรมการคนที่ ๔
(๔.๑) ชื่อ-สกุล...................................................................
(๔.๒) หนาที่ความรับผิดชอบในสถานี
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
(๕) กรรมการคนที่ ๕
(๕.๑) ชื่อ-สกุล...................................................................
(๕.๒) หนาที่ความรับผิดชอบในสถานี
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
๒. ขอมูลโดยสังเขปเกี่ยวกับความรู ความสามารถ ทักษะ และประสบการณของสมาชิก คณะกรรมการ
บริ ห ารสถานี ผู บ ริ ห ารสถานี เจ า หน าที่ป ระจํ า หรื อ อาสาสมั ครทีท่ ํ างานให ส ถานี แต ล ะคนทีจ่ ะเป น
ประโยชนตอการดําเนินงานสถานี
………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
……………………………………………………………………………….……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………
………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………
๓. แผนงานหรื อ การวางยุ ท ธศาสตร ข องสถานี เ พื ่อ ที ่จ ะสร า งการมี ส ว นร ว มของชุ ม ชนและตอบสนอง
ความตองการของชุมชนอยางแทจริง (ใหกรอกเฉพาะกิจการบริการชุมชน)
………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
……………………………………………………………………………….……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………
………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………
๔. นโยบายของสถานีที่สะทอนถึงหลักการของการบริการสาธารณะ หรือกิจการบริการชุมชน (ใหกรอก
เฉพาะกิจการบริการสาธารณะหรือกิจการบริการชุมชน)
………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
……………………………………………………………………………….……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………
………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………
หนา ๓ จาก ๓

แบบคําขอทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

หมายเลขเอกสาร
แบบ ปส. ๐๑
หนา ๑ จาก ๑๐
เลขรับที่.......................................
วันที่รับ........................................

ผูยื่นคําขอทดลองประกอบกิจการ เปน
ประเภทผูยื่นคําขอ
[…] ผูท่ีเคยทดลองออกอากาศในลักษณะชัว่ คราว
[…] นิติบุคคล
เลขที่................................ลงวันที่............................................... […] กลุม คน
มีผลตั้งแตวันที่ ..........................................................................
หมดอายุเมื่อวันที่…….................................................................. ประเภทการทดลองประกอบกิจการ
[....] ผู ยื่ น คํ า ขอรั บ ใบอนุ ญ าตตามประกาศคณะกรรมการกิจ การ […] วิทยุกระจายเสียงบริการสาธารณะ
โทรคมนาคมแห ง ชาติ เรื ่อง หลั ก เกณฑแ ละวิ ธี การอนุ ญ าต […] วิทยุกระจายเสียงบริการชุมชน
ประกอบกิ จ การบริ ก ารชุ ม ชนชั ว่ 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 ที ่
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 ชื่อผูมีอาํ นาจกระทําการผู ก พั น นิ ติ บุ ค คล
ชื่อผูมีอาํ นาจกระทําการผู 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.......................................................................
หมูท่.ี .................ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต...........................................................................
จังหวัด...…......................................……..รหัสไปรษณีย. ......................................................................................
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

แบบคําขอทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

หมายเลขเอกสาร
แบบ ปส. ๐๑
หนา ๒ จาก ๑๐
เลขรับที่.......................................
วันที่รับ........................................

ชื่อผูมีอาํ นาจกระทําการผู 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.......................................................................
หมูท่.ี .................ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต...........................................................................
จังหวัด...…......................................……..รหัสไปรษณีย. ......................................................................................
ชื่อผูมีอาํ นาจกระทําการผู 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.......................................................................
หมูท่.ี .................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

แบบคําขอทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

หมายเลขเอกสาร
แบบ ปส. ๐๑
หนา ๓ จาก ๑๐
เลขรับที่.......................................
วันที่รับ........................................

๑.๒.๒ ที่ติดตอกลุมคน……............................................................................................................................................
เลขที่...........................ตรอก/ซอย...........................ถนน…….......................หมูท่.ี ...............................................
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

แบบคําขอทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

หมายเลขเอกสาร
แบบ ปส. ๐๑
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

แบบคําขอทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

หมายเลขเอกสาร
แบบ ปส. ๐๑
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 (แสดงสถานที ่ตัง้ พร อมกํา หนดพิกัดทีต่ ั้งของสถานีและเสาอากาศ) โดยสังเขป พรอมระบุชือ่ ถนน
ใหชัดเจน
พิกัดที่ตั้งสถานี : (ละติจูด)...................................................................................................................................
(ลองจิจูด)................................................................................................................................
พิกัดที่ตั้งเสาอากาศ : (ละติจูด)...........................................................................................................................
(ลองจิจูด).........................................................................................................................

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

แบบคําขอทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

หมายเลขเอกสาร
แบบ ปส. ๐๑
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) .................................................

๖ 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

แบบคําขอทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

หมายเลขเอกสาร
แบบ ปส. ๐๑
หนา ๗ จาก ๑๐
เลขรับที่.......................................
วันที่รับ........................................

๓.๑.๓ รูปแบบการจัดรายการ (เลือกไดมากกวา ๑ ขอ)
[...] จัดรายการสด
รอยละ ................ของจํานวนรายการที่ออกอากาศของสัปดาห
[...] เชื่อมโยงสัญญาณ (ระบุแหลงที่เชื่อมโยงสัญญาณ)................................................................................
รอยละ ................ของจํานวนรายการที่ออกอากาศของสัปดาห
[...] เผยแพรโดยสื่ออื่น ๆ (เชน CD /DVD/INTERNET เปนตน) (ระบุ) .......................................................
รอยละ ................ของจํานวนรายการที่ออกอากาศของสัปดาห
๓.๑.๔ การผลิตรายการ (เลือกไดมากกวา ๑ ขอ)
[...] ผลิตดวยตนเอง
รอยละ ................ของจํานวนรายการที่ออกอากาศทัง้ หมดของสถานี
[...] รวมผลิตรายการ (ระบุชื่อผูรวมผลิต)...................................................................................................
รอยละ ................ของจํานวนรายการที่ออกอากาศของสัปดาห
[...] จางผลิต (ระบุชื่อผูรับจาง) .................................................................................................................
รอยละ ................ของจํานวนรายการที่ออกอากาศของสัปดาห
[...] ใหเชาชวงเวลา
รอยละ ................ของจํานวนรายการที่ออกอากาศทั้งหมดของสถานี
หมายเหตุ : “ผลิตดวยตนเอง” หมายถึง การจัดเตรียมเนื้อหาและแหลงที่มาของเนื้อหา เพื่อผลิตรายการ ตลอดจนการจัดรายการ
โดยสถานีของผูท ดลองประกอบกิจการ
“ร ว มผลิ ต รายการ” หมายถึ ง การผลิ ต รายการที ม่ ี บุ ค ลากรหรื อ หน ว ยงานภายนอกสถานี เข า ร ว มผลิ ต รายการ
โดยอาจรวมดําเนินการหรือดําเนินการแตเพียงผูเดียวในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งหรือหลายขั้นตอนรวมกันเพื่อผลิตรายการ
“จางผลิต” หมายถึง การทีผ่ ูทดลองประกอบกิจการมอบหมายหรือวาจางบุคลากรหรือหนวยงานภายนอก เพื่อให
จัดเตรียมเนื้อหาเพื่อผลิตรายการ เพื่อใชในการดําเนินการทดลองประกอบกิจการ

๓.๒ การบริหารจัดการสถานี
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

๗ 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

แบบคําขอทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

หมายเลขเอกสาร
แบบ ปส. ๐๑
หนา ๘ จาก ๑๐
เลขรับที่.......................................
วันที่รับ........................................

๓.๓ การสราง/ขยายการมีสวนรวม (เฉพาะกิจการบริการชุมชน/กิจการบริการสาธารณะ)
....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
๓.๔ วิธีการและรูปแบบประเมินผลคุณภาพของสถานี
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
สวนที่ ๔ เอกสารประกอบคําขอ
๔.๑ หลักฐานของสมาคม มูลนิธิ นิติบุคคล
[…] สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของผูม ีอํานาจกระทําการผูกพันนิติบุคคล/สมาคม/
มูลนิธิ
[…] สําเนาเอกสารแสดงการจั ดตั ้งนิ ติบุคคล เชน กฎหมายจัดตั้ง หนังสือรับ รองการจดทะเบีย นนิติบุคคล/
สมาคม/มูลนิธิ บัญชีผูถือหุน หนังสือบริคณหสนธิและขอบังคับนิติบุคคล/สมาคม/มูลนิธิ
[…] บัญชีรายชื่อผูอํานวยการสถานี กรรมการทุกคน เจาหนาทีร่ ายการ เจาหนาที่ธุรการ และเจาหนาทีเ่ ทคนิค
พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน
[…] สําเนาคําสั่ง หรือหนังสือแตงตั้งผูแทนนิติบุคคล
[…] อื่น ๆ ไดแก........................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

๘ 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

แบบคําขอทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

หมายเลขเอกสาร
แบบ ปส. ๐๑
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 ลองจิจูด 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 ในกิจการกระจาย
เสียงบริการชุมชน
[…] 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 ไปนีท้ ุ ก ประการ โดยข อ มู ล ที ่ป รากฏในแบบคํ า ขอนี ้
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
[...] กิจการทางธุรกิจ มีคุณสมบัติตามมาตรา ๘ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๓๓ (๓) พระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑
๙ 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

แบบคําขอทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

หมายเลขเอกสาร
แบบ ปส. ๐๑
หนา ๑๐ จาก ๑๐
เลขรับที่.......................................
วันที่รับ........................................

๕.๒ กรณีปรากฏในภายหลังวาขาพเจาขาดคุณสมบัติขอหนึ่งขอใด หรือทําเอกสารหลักฐานอันเปนเท็จ เพื่อใหไดมาซึ่ง
สิทธิทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ขาพเจายินยอมใหคณะกรรมการยกเลิกหรือเพิกถอนสิทธิทดลอง
ประกอบกิจการไดทันที
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

