
 

 

แบบรับรองการปฏิบัติตามเง่ือนไข 
การทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

หมายเลขเอกสาร 

แบบ ปส. ๐๘ 

หนา ๑ จาก ๓ 

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

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

ขอมูลผูทดลองประกอบกิจการ 

ชื่อนิติบุคคล/กลุมคน         

ชื่อสถานี          

คลื่นความถ่ี    MHz 

รหัสสถานี         

เลขท่ีใบอนุญาต         
ท่ีอยูท่ีติดตอได เลขท่ี   ตรอก/ซอย     
ถนน        หมูท่ี        
แขวง/ตําบล          
เขต/อําเภอ             
จังหวัด       รหัสไปรษณีย      

โทรศัพท           

โทรสาร           
E-mail           

เว็บไซต (Website) (ถามี)        
เลขท่ีประจําตัวผูเสียภาษี (ถามี)        

ประเภทผูทดลองประกอบกิจการ 

  […] นิติบุคคล 

  […] กลุมคน 

ประเภทการทดลองประกอบกิจการ  

  […] บริการสาธารณะ  

  […]  บริการชุมชน 

  […]  บริการทางธุรกิจ 

 

รายละเอียดเง่ือนไขการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

 ผูทดลองประกอบกิจการไดปฏิบัติตามเง่ือนไขการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงตามประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ และเง่ือนไขแนบทายใบอนุญาต ดังตอไปนี้ 

๑. มีคุณสมบัติครบถวนตามขอ ๖ ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และ
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง                
พ.ศ. ๒๕๕๕  

๒. ไดทดลองประกอบกิจการดวยตนเองมาตลอดระยะเวลาการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
โดยมิไดกระทําการอยางใด ๆ อันเขาขายหรือมีลักษณะโอนใหแกผูหนึ่งผูใด เพ่ือดําเนินการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงแทน และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการแบงเวลาใหผูอ่ืนดําเนินรายการ 
พ.ศ. ๒๕๕๖  

๓. มีการทดลองออกอากาศรายการท่ีมีเนื้อหาสาระท่ีไมกอใหเกิดการลมลางการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือท่ีไมมีผลกระทบตอความม่ันคงของรัฐ ความสงบ
เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือไมมีการกระทําซ่ึงเขาลักษณะลามกอนาจาร หรือไมมี
ผลกระทบตอการใหเกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนอยางรายแรงมาตลอด
ระยะเวลาการทดลองออกอากาศ และปฏิบัติตามประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับท่ี                
๙๗/๒๕๕๗ เรื่อง การใหความรวมมือตอการปฏิบัติงานของคณะรักษาความสงบแหงชาติและการเผยแพร
ขอมูลขาวสารตอสาธารณะ 



 

 

แบบรับรองการปฏิบัติตามเง่ือนไข 
การทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

หมายเลขเอกสาร 

แบบ ปส. ๐๘ 

หนา ๒ จาก ๓ 

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

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

๔. ไดจัดการและดําเนินการบันทึกรายการท่ีไดทดลองออกอากาศไวในเทปหรือวัสดุอยางอ่ืน หรือดวย   
วิธีการใด ๆ ท่ีสามารถถายทอดกลับมาเปนรายการนั้นได และเก็บรักษาไวเพ่ือใหพนักงานเจาหนาท่ี
ตรวจสอบได โดยมีระยะเวลาการเก็บรักษาการบันทึกไมนอยกวาสามสิบวันนับตั้งแตรายการนั้นไดทดลอง
ออกอากาศโดยสถานี 

๕. ไดเสนอผังรายการตามประเภทการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงท่ีไดรับอนุญาตใหทดลอง
ประกอบกิจการตอคณะกรรมการหรือพนักงานเจาหนาท่ีตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด  

๖. ไดแจงตอคณะกรรมการหรือพนักงานเจาหนาท่ีใหทราบไมนอยกวาเจ็ดวันกอนดําเนินการทดลอง
ออกอากาศ กรณีท่ีประสงคจะเปลี่ยนแปลงผังรายการและสัดสวนรายการท่ีไดแจงไว  

๗. ไดแจงตอคณะกรรมการหรือพนักงานเจาหนาท่ีโดยพลัน กรณีท่ีมีความจําเปนเรงดวนตอประโยชน
สาธารณะ เม่ือไดมีการทดลองออกอากาศแตกตางจากผังรายการท่ีไดแจงไวตอคณะกรรมการหรือ
พนักงานเจาหนาท่ี 

๘. ไดประกาศชื่อสถานี คลื่นความถ่ี ประเภทการทดลองประกอบกิจการ ชื่อผูดําเนินรายการตามผังรายการ
ท่ีไดยื่นไวตอคณะกรรมการหรือเจาพนักงาน และหมายเลขโทรศัพทท่ีติดตอได ดวยภาษาราชการในชวง
ตนชั่วโมงและสามสิบนาทีถัดไปท่ีดําเนินการออกอากาศ 

๙. ได ถือปฏิบั ติ ตามหลัก เกณฑการหารายได ให เปน ไปตามเ ง่ือนไข ท่ี กํ าหนดในภาคผนวก ก            
ภาคผนวก ข หรือ ภาคผนวก ค ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน                     
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
พ.ศ. ๒๕๕๕ อยางเครงครัด  

๑๐. ไดแตงตั้งให (นาย/นาง/นางสาว/อ่ืนๆ ระบุ)                          
เปนผูอํานวยการสถานีท่ีมีสัญชาติไทยใหมีหนาท่ีควบคุมดูแลใหการออกอากาศเปนไปตามขอบเขต
เง่ือนไขท่ีกําหนด  

๑๑. มิไดแพรกระจายคลื่นความถ่ีในการทดลองประกอบกิจการท่ีกอใหเกิดการรบกวนคลื่นความถ่ีของผูท่ี
ไดรับอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีในกิจการ ดังตอไปนี้  

๑๑.๑ กิจการวิทยุทางการบิน                    
๑๑.๒ กิจการวิทยุคมนาคม  
๑๑.๓ กิจการโทรคมนาคม  
๑๑.๔ กิจการวิทยุกระจายเสียง และกิจการวิทยุโทรทัศน  
๑๑.๕ สถานีวิทยุของประเทศเพ่ือนบาน  

๑๒. ไดปรับปรุง แกไข และระงับการแพรกระจายคลื่นความถ่ีท่ีกอใหเกิดการรบกวนโดยทันที เม่ือไดรับแจง
จากพนักงานเจาหนาท่ี 

๑๓. ไดปฏิบัติตามหลักเกณฑการใชคลื่นความถ่ีตามภาคผนวก ค ของประกาศคณะกรรมการกิจการ             
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการกํากับดูแลการ
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยครบถวนทุกประการ 

๑๔. ไดปฏิบัติตามประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับท่ี ๗๙/๒๕๕๗ เรื่อง เง่ือนไขในการออกอากาศ
ของสถานีวิทยุกระจายเสียงท่ีไดรับอนุญาตทดลองประกอบกิจการ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง แนวทางปฏิบัติของสถานี
วิทยุกระจายเสียงท่ีไดรับอนุญาตทดลองประกอบกิจการในการออกอากาศตามประกาศคณะรักษา           



 

 

แบบรับรองการปฏิบัติตามเง่ือนไข 
การทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

หมายเลขเอกสาร 

แบบ ปส. ๐๘ 

หนา ๓ จาก ๓ 

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

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

ความสงบแหงชาติ ฉบับท่ี ๗๙/๒๕๕๗ 

๑๔.๑  ตรวจสอบเครื่องสงวิทยุกระจายเสียงใหมีลักษณะทางเทคนิคตามมาตรฐานทางเทคนิคท่ี
คณะกรรมการกําหนดไว ในภาคผนวก ค ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการกํากับดูแลการทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๑๔ .๒  ยื่นคําขอรับใบอนุญาตใหมี ใช เครื่องวิทยุคมนาคม และตั้งสถานีวิทยุคมนาคมตาม
พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘  

๑๔.๓   ไดรับใบอนุญาตใหมี ใช เครื่องวิทยุคมนาคม ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 
เลขท่ีใบอนุญาต        

๑๔.๔   ไดรับใบอนุญาตใหตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘              
เลขท่ีใบอนุญาต        

๑๕. ไดปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารโดยครบถวนทุกประการ 
๑๖. ไดรับอนุญาตจากหนวยงานท่ีมีอํานาจตามกฎหมายวาดวยการเดินอากาศ กรณีสถานีตั้งอยูในบริเวณ      

เขตปลอดภัยการเดินอากาศ 
๑๗. ไดออกอากาศแจงขาวหรือเตือนภัยใหประชาชนทราบเม่ือรัฐบาล หรือหนวยงานของรัฐรองขอกรณีท่ีมี 

ภัยพิบัติหรือมีเหตุฉุกเฉิน หรือมีกรณีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการกําหนดมาโดยตลอด 
 

 ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลดังกลาวขางตนเปนความจริง และไดปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ 
ขอบังคับ และเง่ือนไขขอกําหนดใดๆ อันเก่ียวของกับการกํากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง           
ทุกประการ  

กรณีปรากฏในภายหลังวาขาพเจาขาดคุณสมบัติขอหนึ่งขอใด หรือทําเอกสารหลักฐานอันเปนเท็จ เพ่ือใหได    
มาซ่ึงสิทธิทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ขาพเจายินยอมใหคณะกรรมการยกเลิกหรือเพิกถอนสิทธิทดลอง
ประกอบกิจการไดทันที 

 

   ลงชื่อ      ผูมีอํานาจกระทําการแทน /ผูรับมอบอํานาจ 
           (     ) 

 

   ลงชื่อ      ผูมีอํานาจกระทําการแทน /ผูรับมอบอํานาจ 
          (     ) 

          วัน/เดือน/ป      

 

หมายเหตุ กรณีสงเอกสารทางไปรษณีย จะเร่ิมนับระยะเวลาในการย่ืนคําขอ ณ วันท่ีพนักงานเจาหนาท่ีซ่ึงเปนผูมีหนาท่ี 
ในการรับคําขอและตรวจสอบคําขอ ไดรับเอกสารและลงลายมือชื่อรับเอกสารดังกลาว โดยพนักงานเจาหนาท่ีจะตรวจสอบ             
ความถูกตองครบถวนของเอกสารภายในวันท่ีรับคําขอ หากไมถูกตองหรือไมครบถวน พนักงานเจาหนาท่ีจะบันทึกขอมูล              
และรายการเอกสารหรือหลกัฐานท่ีจะตองย่ืนเพ่ิมเติม และกําหนดระยะเวลาท่ีจะตองย่ืนเอกสารเพ่ิมเติมใหผูย่ืนคําขอทราบภายใน 
๓๐ วัน หากผูย่ืนคําขอไมดําเนินการแกไขหรือย่ืนเอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ีกําหนด พนักงานเจาหนาท่ีจะจัดทําหนังสือ
เพ่ือคืนคําขอและเอกสารหลักฐานดังกลาวใหแกผูย่ืนคําขอตอไป 

ประทับตรา 
(ถามี) 


