
ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์   
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

เรื่อง  หลกัเกณฑ์ว่าดว้ยการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบเอฟเอ็ม 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์การทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบเอฟเอ็ม 
เป็นการชั่วคราว  เ พ่ือให้การด าเนินการเปลี่ยนผ่านการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง   
ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ   
เรื่อง  หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง   พ.ศ.  ๒๕๕๕  ลงวันที่    
๑๒  กันยายน  ๒๕๕๕  ไปสู่ระบบการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 
และการประกอบกิจการกระจายเสียงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ  ปราศจากการรบกวน 
การใช้คลื่นความถี่  รวมทั้งเพ่ือให้ผู้ทดลองประกอบกิจการที่ยังไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการพิจารณา
อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่   และการประกอบกิจการกระจายเสียง   
ได้เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ระบบการอนุญาตภายในปี  ๒๕๖๗ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๗  (๓)  (๕)  (๖)  (๙)  (๑๐)  (๑๑)  (๑๓)  (๑๕)   
และ  (๒๔)  และมาตรา  ๘๑  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  และมาตรา  ๒๗  (๔)  
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง   
วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเตมิโดยพระราชบญัญตัิองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ประกอบกับมาตรา  ๕  มาตรา  ๗  มาตรา  ๘  มาตรา  ๙  มาตรา  ๑๐  
มาตรา  ๑๑  มาตรา  ๑๒  มาตรา  ๑๓  มาตรา  ๑๔  มาตรา  ๑๕  มาตรา  ๑๖  มาตรา  ๑๘   
มาตรา  ๑๙  มาตรา  ๒๐  มาตรา  ๒๑  มาตรา  ๒๒  มาตรา  ๒๓  มาตรา  ๒๔  มาตรา  ๒๙   
มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๖  มาตรา  ๓๗  มาตรา  ๓๘  มาตรา  ๕๓   
มาตรา ๕๕  และมาตรา  ๕๖  แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
พ.ศ.  ๒๕๕๑  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ให้ยกเลิก   
(๑) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติ  

เรื่อง  หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง   พ.ศ.  ๒๕๕๕  ลงวันที่    
๑๒  กันยายน  ๒๕๕๕   

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๕



(๒) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติ  
เรื่อง  หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง   พ.ศ.  ๒๕๕๖  ลงวันที่  
๑๖  สิงหาคม  ๒๕๕๖ 

(๓) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติ  
เรื่อง  หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง   (ฉบับที่  ๒)  ลงวันที่   
๒๕  มกราคม  ๒๕๕๙ 

ข้อ ๓ บรรดาประกาศ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือค าสั่งอื่นใด  ในส่วนที่ได้ก าหนดไว้แล้ว 
ในประกาศนี้  หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้  ให้ใช้ประกาศนี้แทน 

ข้อ ๔ ในประกาศนี้ 
“การทดลองออกอากาศ”  หมายความว่า  การทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียง 

ซึ่งให้บริการการส่งข่าวสารสาธารณะหรือรายการไปยังเครื่องรับที่สามารถรับฟังการให้บริการนั้น  ๆ  ได้  
โดยผ่านคลื่นความถี่ในระบบเอฟเอ็ม   

“ผู้ทดลองประกอบกิจการ”  หมายความว่า  ผู้ได้รับอนุญาตให้ทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง   กิจการโทรทัศน์  และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ  เรื่อง  หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง   
พ.ศ.  ๒๕๕๕  ลงวันที่  ๑๒  กันยายน  ๒๕๕๕   

“ผู้ทดลองออกอากาศ”  หมายความว่า  ผู้ทดลองออกอากาศวทิยุกระจายเสียงในระบบเอฟเอม็  
ตามประกาศนี้   

“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  บุคคลที่  กสทช.  แต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามประกาศนี้ 
ข้อ ๕ ให้  กสทช.  เป็นผู้มีอ านาจตามประกาศนี้  ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม

ประกาศนี้  ให้  กสทช.  เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด  โดยค าวินิจฉัยของ  กสทช.  ให้ถือเป็นที่สุด 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๖ ภายใต้บังคับแห่งข้อ  ๗  ให้ผู้ทดลองประกอบกิจการดังต่อไปนี้   เป็นผู้ทดลอง
ออกอากาศตามประกาศนี้ 

(๑) ผู้ทดลองประกอบกิจการที่การอนุญาตยังมีผลอยู่ในวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ 
(๒) ผู้ทดลองประกอบกิจการที่ได้ยื่นค าขอต่ออายุการอนุญาตทดลองประกอบกิจการ 

และช าระค่าธรรมเนียมพิจารณาค าขอหรือค่าด าเนินการและเงินเพ่ิม  (ถ้ามี)  ไว้แล้วก่อนวันที่ประกาศนี ้
มีผลใช้บังคับ  และค าขอนั้นอยู่ในระหว่างการพิจารณา 

(๓) ผู้ทดลองประกอบกิจการที่อยู่ระหว่างการพิจารณาค าร้องอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการและ  กสทช.  ยังไม่มีมติถึงที่สุด 

้หนา   ๑๖

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๕



(๔) ผู้ทดลองประกอบกิจการที่การอนุญาตสิ้นสุดลงไม่เกินหกเดือนนับแต่วันที่การอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการสิ้นสุด 

ข้อ ๗ ให้ผู้ทดลองประกอบกิจการตามข้อ  ๖  เข้าแสดงตนเพ่ือแจ้งความประสงค์ขอทดลอง
ออกอากาศตามประกาศนี้ต่อส านักงาน  กสทช.  ภายในสามเดือนนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ   

เมื่อผู้ทดลองประกอบกิจการเข้าแสดงตนตามรูปแบบ  ขั้นตอน  และวิธีการที่  กสทช.  ก าหนดแล้ว  
ให้การทดลองออกอากาศตามประกาศนี้มีผลนับแต่วันที่ผู้ทดลองประกอบกิจการเข้าแสดงตนเป็นต้นไป  
และให้ส านักงาน  กสทช.  แจ้งวันเริ่มทดลองออกอากาศพร้อมทั้งเงื่อนไขการทดลองออกอากาศให้  
ผู้ทดลองออกอากาศทราบ  และรายงานผลการด าเนินงานต่อ  กสทช.  เพ่ือทราบภายในสามสิบวันท าการ 

กรณีผู้ทดลองประกอบกิจการไม่เข้าแสดงตนให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามวรรคหนึ่ง  
ให้มีสิทธิทดลองประกอบกิจการได้ต่อไปตามประเภท  ขอบเขต  เงื่อนไข  มาตรฐานทางเทคนิคตามประกาศนี้
และให้มีระยะเวลาการอนุญาตทดลองประกอบกิจการเท่าที่เหลืออยู่ของผู้ทดลองประกอบกิจการรายนั้น 

ข้อ ๘ ในระหว่างที่ยังมิได้แสดงตนตามข้อ  ๗ 
(๑) ให้ผู้ทดลองประกอบกิจการตามข้อ  ๖  (๑)  และ  (๒)  ซึ่งได้ยื่นค าขอต่ออายุไว้แล้ว 

ก่อนวันที่การอนุญาตทดลองประกอบกิจการสิ้นสุดลง  มีสิทธิทดลองประกอบกิจการไปพลางก่อนได้ภายใน 
ระยะเวลาแสดงตน 

(๒) ให้ผู้ทดลองประกอบกจิการตามข้อ  ๖  (๓)  และ  (๔)  ระงับการออกอากาศและห้ามมใิห้
ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและสถานีวิทยุคมนาคมเพ่ือการทดลองออกอากาศตามประกาศนี้จนกว่าจะเข้า
แสดงตนตามข้อ  ๗  แล้วเสร็จ 

ข้อ ๙ การเข้าแสดงตนเพ่ือแจ้งความประสงค์ขอทดลองออกอากาศตามข้อ  ๗  วรรคหนึ่ง   
ให้ผู้ทดลองประกอบกิจการยื่นแจ้งความประสงค์ขอทดลองออกอากาศตามแบบท้ายประกาศนี้    
ต่อส านักงาน  กสทช.  ด้วยตนเอง  ณ  ที่ท าการส านักงาน  กสทช.  หรือผ่านระบบการยื่นค าขอรับอนุญาต 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงาน  กสทช.   

ข้อ ๑๐ ภายใต้บังคับของประกาศนี้  ให้ผู้ทดลองออกอากาศมีสิทธิทดลองออกอากาศต่อไป  
ตามประเภท  ขอบเขต  และเงื่อนไขที่เคยได้รับอนุญาตให้ทดลองประกอบกิจการ   

ผู้ทดลองออกอากาศจะต้องมีคุณสมบัติ  ลักษณะผังรายการ  สัดส่วนรายการ  การหารายได้  
ความรับผิดชอบของผู้ทดลองออกอากาศ  ตามที่ก าหนดในแต่ละประเภท  ตามภาคผนวก  ก  ภาคผนวก  ข  
หรือภาคผนวก  ค  ท้ายประกาศนี้  แล้วแต่กรณี   

ข้อ ๑๑ ให้ผู้ทดลองออกอากาศที่เข้าแสดงตนตามข้อ  ๗  แล้ว  มีสิทธิทดลองออกอากาศ 
ตามประกาศนี้ได้ถึงวันที่  ๓๑  ธันวาคม  ๒๕๖๗ 

การขอพักหรือหยุดการให้บริการชั่วคราว  จะกระท าไม่ได้  เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นที่ท าให้ต้องพัก
หรือหยุดการให้บริการชั่วคราว  โดยให้แจ้งเหตุผลความจ าเป็นพร้อมทั้งระบุระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด  
การพักหรือหยุดการให้บริการเป็นลายลักษณ์อักษรต่อส านักงาน  กสทช.  ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๕



ก่อนการพักหรือหยุดให้บริการ  เว้นแต่กรณีมีเหตุสุดวิสัย  ให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อส านักงาน  
กสทช.  ทันทีที่สามารถกระท าได้   ทั้งนี้   การพิจารณาให้พักหรือหยุดการให้บริการให้   กสทช.   
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาเป็นรายกรณี 

ข้อ ๑๒ ผู้ทดลองออกอากาศต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง   
กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เรื่อง  มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง
ระบบเอฟเอ็ม  ก าลังส่งต่ า  ลงวันที่   ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔  โดยอนุโลม  เว้นแต่ข้อ  ๓.๑.๑   
ก าลังส่งที่ก าหนด  (Rated  Output  Power)  ให้มีขีดจ ากัด  ดังนี้ 

“ขีดจ ากัด 
ก าลังคลื่นพาห์ที่วัดได้จากการทดสอบจะต้องมีค่าความผิดพลาดไม่เกิน ± ๐.๕  dB  ของก าลังส่ง  

ที่ก าหนด 
โดยก าลังส่งที่ก าหนดของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงต้องไม่เกิน  ๕๐๐  วัตต์” 
และให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่ส าหรับการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียง

ในระบบเอฟเอ็ม  ตามภาคผนวก  ง  ท้ายประกาศนี้ 
โดยผู้ทดลองออกอากาศต้องแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิคพร้อมทั้งน าส่งแบบ

รายงานระดับการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม   ก าลังส่งต่ า   
ตามภาคผนวกท้ายประกาศ  ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง   กิจการโทรทัศน์   
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เรื่อง  มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม  
ก าลังส่งต่ า  ลงวันที่  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔  และแบบรายงานก าลังส่งออกอากาศของสถานีวิทยุ
ส าหรับการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบเอฟเอ็ม  ตามภาคผนวก  ง  ท้ายประกาศนี้  
ภายในวันที่  31  ธันวาคม  ของทุกปี 

ข้อ ๑๓ ผู้ทดลองออกอากาศมีหน้าที่ต้องป้องกันการรบกวนการใช้คลื่นความถี่ต่อกิจการ 
วิทยุการบินตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ   
เรื่อง  หลักเกณฑ์ป้องกันการรบกวนการใช้คลื่นความถี่ของสถานีวิทยุกระจายเสียงต่อกิจการวิทยุการบิน  
ลงวันที่  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔  ตลอดระยะเวลาในการทดลองออกอากาศ   

ข้อ ๑๔ ผู้ทดลองออกอากาศต้องด าเนินการเกี่ยวกับเครื่องส่งวิทยุคมนาคม  การตั้งสถานี 
วิทยุคมนาคม  ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม  กฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ  กฎหมายว่าด้วย 
การควบคุมอาคารหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  แล้วแต่กรณี  โดยครบถ้วน 

ข้อ ๑๕ ภาระค่าใช้จ่าย  ค่าด าเนินการ  ค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการ 
ตามประกาศนี้  ให้ผู้ทดลองออกอากาศเป็นผู้รับผิดชอบ   

ข้อ ๑๖ ผู้ทดลองออกอากาศต้องจัดท าผังรายการให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการทดลอง
ออกอากาศ  และเสนอผังรายการหลักต่อ  กสทช.  อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
ทั้งนี้  การจัดท าผังรายการให้เป็นไปตามที่ส านักงาน  กสทช.  ก าหนด   

้หนา   ๑๘
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ข้อ ๑๗ การแจ้งให้ผู้ทดลองออกอากาศด าเนินการใด ๆ  ตามประกาศนี้  นอกจากจะกระท า 
เป็นหนังสือ  อาจกระท าโดยวิธีอื่น  เช่น  การแจ้งด้วยวิธีการทางโทรสาร  หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
หรือโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบการยื่นค าขอรับอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือวิธีการอื่นใด
ที่ส านักงาน  กสทช.  ประกาศก าหนด  หากผู้ทดลองออกอากาศได้แจ้งตอ่ส านกังาน  กสทช.  ว่าประสงค์
จะรับทราบผลด้วยวิธีการดังกล่าว   

ข้อ ๑๘ การแจ้ง  การยื่นค าร้อง  ของผู้ทดลองออกอากาศ  ให้ยื่นต่อส านักงาน  กสทช.   
ด้วยตนเอง  ณ  ที่ท าการส านักงาน  กสทช.  หรือส่งไปรษณีย์ลงทะเบียน  หรือผ่านระบบการยื่นค าขอ 
รับอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงาน  กสทช. 

หมวด  ๒ 
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลการทดลองออกอากาศ 

 
 

ข้อ ๑๙ เพ่ือให้การบริหารจัดการคลื่นความถี่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ป้องกันมิให้ 
คลื่นความถี่รบกวนกัน  และเพ่ือมิให้เกิดผลกระทบต่อแผนการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และการอนุญาตให้ 
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงในระบบเอฟเอ็มก าลังส่งต่ า  ห้ามมิให้ผู้ทดลองออกอากาศเปลี่ยนแปลง
ความถี่ออกอากาศ  ที่ตั้งเครื่องส่ง  ที่ตั้งสายอากาศ  ความสูงสายอากาศ  ก าลังส่งออกอากาศ   
และประเภทหรือวัตถุประสงค์ในการทดลองออกอากาศ  ตลอดระยะเวลาในการทดลองออกอากาศ 
ตามประกาศนี้ 

ข้อ ๒๐ การเปลี่ยนแปลงข้อมูลการทดลองออกอากาศ  ดังต่อไปนี้  ให้ผู้ทดลองออกอากาศ
แจ้งรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร  พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ  เพ่ือให้
ส านักงาน  กสทช.  ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง   

(๑) ชื่อนิติบุคคลหรือกลุ่มคน 
(๒) ผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลหรือกลุ่มคน 
(๓) ผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนของนิติบุคคล  โดยต้องมีผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม  

มีภูมิล าเนาอยู่ในพื้นที่ให้บริการ 
(๔) สมาชิกหรือกลุ่มคน  โดยสมาชิกทุกคนต้องมีภูมิล าเนาอยู่ในพื้นที่ให้บริการ 
(๔) ที่ตั้งนิติบุคคลหรือกลุ่มคน 
(๕) ผู้อ านวยการสถานี 
(๖) การแปรสภาพห้างหุ้นส่วนจ ากัดเป็นบริษัทจ ากัด 
ข้อ ๒๑ การเปลี่ยนแปลงข้อมูลการทดลองออกอากาศ  ดังต่อไปนี้  ให้ผู้ทดลองออกอากาศ  

ยื่นค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาอนุมัติ   
(๑) เปลี่ยนชื่อสถานี 
(๒) ที่ตั้งห้องส่ง   
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ผู้ทดลองออกอากาศจะต้องแจ้งรายละเอียดการเปลี่ยนแปลง  พร้อมทั้งยื่นเอกสารหลักฐาน   
ที่เกี่ยวข้องต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนด าเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูล  เมื่อค าร้องและเอกสารหลักฐาน
ประกอบการพิจารณาครบถ้วน  หากการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว  ไม่ขัดต่อเงื่อนไขการทดลอง
ออกอากาศและประกาศหลักเกณฑ์หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาอนุมัติ
และแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าร้องทราบภายในสามสิบวันท าการ  และให้พนักงานเจ้าหน้าที่รายงาน
ผลการด าเนินงานต่อ  กสทช.  เพื่อทราบภายในสามสิบวันท าการ 

หมวด  ๓ 
การป้องกนัการรบกวนคลื่นความถี่ 

 
 

ข้อ ๒๒ ห้ามมิให้ผู้ทดลองออกอากาศ  ออกอากาศหรือด าเนินการใด ๆ  อันเป็นการแพร่  
คลื่นความถี่รบกวนผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์   

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งผู้ทดลองออกอากาศให้แก้ไข  ปรับปรุง  หรือระงับการแพร่คลื่นความถี่  
ที่ก่อให้เกิดการรบกวนตามวรรคหนึ่งภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

หากภายหลังจากด าเนินการตามวรรคสองแล้ว  ยังคงเกิดการแพร่คลื่นความถี่ที่ก่อให้เกิด 
การรบกวนซ้ าอีก  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งให้ผู้ทดลองออกอากาศระงับการออกอากาศชั่วคราว   
และให้แก้ไขปรับปรุงการแพร่คลื่นความถี่ที่ก่อให้เกิดการรบกวนตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายใน 
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง 

หากพ้นก าหนดระยะเวลาตามวรรคสามและผู้ทดลองออกอากาศยังไม่สามารถแก้ไขปรับปรุง
การแพร่คลื่นความถี่ที่ก่อให้เกิดการรบกวนได้   หรือกรณีที่ได้แก้ไข  ปรับปรุงไปแล้วและปรากฏว่า 
เกิดการรบกวนในลักษณะเดียวกันซ้ าอีก  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดท ารายงานผลการตรวจสอบพร้อม
ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาเพิกถอนการทดลองออกอากาศต่อ  กสทช.  ภายในสิบห้าวันท าการ 

ข้อ ๒๓ ห้ามมิให้ผู้ทดลองออกอากาศ  ออกอากาศหรือด าเนินการใด ๆ  อันเป็นการแพร่  
คลื่นความถี่รบกวนผู้ทดลองออกอากาศด้วยกันเอง 

กรณีที่มีการแพร่คลื่นความถี่รบกวนระหว่างผู้ทดลองออกอากาศด้วยกัน  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
แจ้งให้คู่กรณีทุกฝ่ายแก้ไข  ปรับปรุง  มิให้เกิดการแพร่คลื่นความถี่ที่ก่อให้เกิดการรบกวนตามวรรคหนึ่ง
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  หากไม่สามารถแก้ไข  ปรับปรุงได้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สอบถาม
คู่กรณีว่าประสงค์จะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยหรือไม่  หากคู่กรณีทั้งสองฝ่ายตกลงเข้าสู่กระบวนการ 
ไกล่เกลี่ย  ให้ด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันเริ่มกระบวนการไกล่เกลี่ย 
และรายงานผลการไกล่เกลี่ยเป็นลายลักษณ์อักษรให้  กสทช.  ทราบ 

หากคู่กรณีไม่ประสงค์เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย   หรือไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่รายงานต่อส านักงาน  กสทช.  ภายในเจ็ดวันนับแต่ได้รับแจ้งจากคู่กรณีว่าไม่ประสงค์เข้าสู่
กระบวนการไกล่เกลี่ย  หรือวันที่ได้ทราบผลว่าไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้   และให้พนักงานเจ้าหน้าที่

้หนา   ๒๐
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ด าเนินการพิจารณาตรวจสอบถึงเหตุแห่งการแพร่คลื่นความถี่รบกวน  หากพบว่าผู้ทดลองออกอากาศ 
รายใดออกอากาศหรือด าเนินการใด ๆ  อันเป็นการแพร่คลื่นความถี่รบกวนผู้ทดลองออกอากาศรายอื่น 
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ทดลองออกอากาศรายนั้นระงับการแพร่คลื่นความถี่รบกวน  ภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง 

หากภายหลังจากด าเนินการตามวรรคสองหรือวรรคสามแล้ว  ยังคงเกิดการแพร่คลื่นความถี่ 
ที่ก่อให้เกิดการรบกวนอยู่อีก  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งให้ผู้ทดลองออกอากาศระงับการออกอากาศชั่วคราว  
และให้แก้ไข  ปรับปรุงการแพร่คลื่นความถี่ที่ก่อให้เกิดการรบกวนตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จ 
ภายในสามสิบวัน 

หากพ้นก าหนดระยะเวลาตามวรรคสี่และผู้ทดลองออกอากาศยังไม่สามารถแก้ไข  ปรับปรุง 
การแพร่คลื่นความถี่ที่ก่อให้เกิดการรบกวนได้   หรือกรณีที่ได้แก้ไข  ปรับปรุงไปแล้วและปรากฏว่า 
เกิดการรบกวนในลักษณะเดียวกันซ้ าอีก  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดท ารายงานผลการตรวจสอบพร้อมความเห็น 
เพื่อประกอบการพิจารณาเพิกถอนการทดลองออกอากาศต่อ  กสทช.  ภายในสิบห้าวันท าการ 

ข้อ ๒๔ ห้ามมิให้ผู้ทดลองออกอากาศ  ออกอากาศหรือด าเนินการใด ๆ  อันเป็นการแพร่  
คลื่นความถี่รบกวนกิจการวิทยุการบินทั้งภายในและระหว่างประเทศ  โดยผู้ทดลองออกอากาศมีหน้าที่
ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ  เรื่อง  หลักเกณฑ์ป้องกันการรบกวนการใช้คลื่นความถี่ของสถานีวิทยุกระจายเสียง 
ต่อกิจการวิทยุการบิน  ลงวันที่  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 

หากภายหลังจากด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เรื่อง  หลักเกณฑ์ป้องกันการรบกวนการใช้คลื่นความถี่ของสถานี 
วิทยุกระจายเสียงต่อกิจการวิทยุการบิน  ลงวันที่  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔  แล้ว  ยังคงเกิดการแพร่ 
คลื่นความถี่ที่ก่อให้เกิดการรบกวนกิจการวิทยุการบินทั้งภายในและระหว่างประเทศซ้ าอีก   ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่จัดท ารายงานผลการตรวจสอบพร้อมความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาเพิกถอนการทดลอง
ออกอากาศต่อ  กสทช.   

ข้อ ๒๕ ห้ามมิให้ผู้ทดลองออกอากาศ  ออกอากาศหรือด าเนินการใด ๆ  อันเป็นการแพร่  
คลื่นความถี่รบกวนกิจการโทรคมนาคมหรือกิจการวิทยุคมนาคมที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ทดลองออกอากาศ  แก้ไข  ปรับปรุง  หรือระงับการแพร่คลื่นความถี่  
ที่ก่อให้เกิดการรบกวนตามวรรคหนึ่งภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับการแจ้ง 

หากภายหลังจากด าเนินการตามวรรคสองแล้ว  ยังคงเกิดการแพร่คลื่นความถี่ที่ก่อให้เกิด 
การรบกวนซ้ าอีก  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งให้ผู้ทดลองออกอากาศระงับการออกอากาศชั่วคราว  และให้แก้ไข  
ปรับปรุงการแพร่คลื่นความถี่ที่ก่อให้เกิดการรบกวนตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน 

หากพ้นก าหนดระยะเวลาตามวรรคสามและผู้ทดลองออกอากาศยังไม่สามารถแก้ไขปรับปรุง
การแพร่คลื่นความถี่ที่ก่อให้เกิดการรบกวนได้   หรือกรณีที่ได้แก้ไขปรับปรุงไปแล้วและปรากฏว่า 

้หนา   ๒๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๕



เกิดการรบกวนในลักษณะเดียวกันซ้ าอีก  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดท ารายงานผลการตรวจสอบพร้อม
ความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาเพิกถอนการทดลองออกอากาศต่อ   กสทช.  ค าสั่งของ  กสทช.   
ให้ถือเป็นที่สุด 

ข้อ ๒๖ กสทช.  อาจก าหนดมาตรการหรือด าเนินการอื่นใดเพ่ิมเติมเพ่ือป้องกันการรบกวน
กิจการวิทยุการบินในอนาคต 

หมวด  ๔ 
การก ากับดูแลการทดลองออกอากาศ 

 
 

ข้อ ๒๗ กรณีผู้ทดลองออกอากาศฝ่าฝืนเงื่อนไขการทดลองออกอากาศหรือไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์   ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  
ค าสั่ง  หรือมาตรการที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่  กสทช.  ก าหนด  
หรือกฎหมายอื่น ๆ  ที่มีโทษทางอาญา  นอกจากต้องรับโทษตามกฎหมายอื่นแล้ว  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
มีอ านาจสั่งให้ด าเนินการแก้ไข  ระงับ  ปรับปรุงหรือปฏิบัติให้ถูกต้องหรือเหมาะสมภายในระยะเวลา 
ที่ก าหนดไว้ในค าสั่ง 

ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งให้ด าเนินการแก้ไข  ระงับ  ปรับปรุงหรือปฏิบัติให้ถูกต้อง 
หรือเหมาะสมตามวรรคหนึ่งแล้ว  หากผู้ทดลองออกอากาศยังคงฝ่าฝืน  ไม่ด าเนินการแก้ไข  ระงับ  
ปรับปรุง  หรือปฏิบัติให้ถูกต้องหรือเหมาะสม  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รวบรวมข้อเท็จจริง  พร้อมจัดท า
รายงานความเห็น  เสนอต่อ  กสทช.  เพื่อพิจารณาตามข้อ  ๒๘ 

ข้อ ๒๘ เมื่อ  กสทช.  ได้รับรายงานจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ  ๒๗  วรรคสองแล้ว  
กสทช.  อาจพิจารณาลงโทษทางปกครองอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ตามควรแก่กรณี 

(๑) ให้มีการช าระค่าปรับบังคับการตามจ านวนที่สมควรแก่เหตุ   โดยค่าปรับบังคับการ 
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

(๒) พักการทดลองออกอากาศ  ไม่เกินครั้งละสามสิบวัน 
(๓) เพิกถอนการทดลองออกอากาศ 
ข้อ ๒๙ ในกรณีดังต่อไปนี้  ให้  กสทช.  มีอ านาจเพิกถอนการทดลองออกอากาศ 
(๑) ผู้ทดลองออกอากาศถูกพักการทดลองออกอากาศมาแล้ว  ๒  ครั้งในระหว่างการทดลอง

ออกอากาศตามประกาศนี้ 
(๒) ผู้ทดลองออกอากาศฝ่าฝืนหรือกระท าความผิดตามประกาศนี้   หรือค าสั่งที่ก าหนดตาม

ประกาศนี้อีก  หรือกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง   
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๑๐ 
(๔) ผู้ทดลองออกอากาศมิได้ทดลองออกอากาศด้วยตนเอง 
(๕) ผู้ทดลองออกอากาศฝ่าฝืนเงื่อนไขการหารายได้ตามข้อ  ๑๐ 

้หนา   ๒๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๕



(๖) ผู้ทดลองออกอากาศ  ออกอากาศโดยไม่ได้รับอนุญาต  หรือออกอากาศโดยใช้คลื่นความถี่
หรือที่ตั้งที่ไม่ได้รับอนุญาต 

ข้อ ๓๐ ในกรณีที่ปรากฏแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ว่าผู้ทดลองออกอากาศฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
ข้อ  ๑๒  หรือข้อ  ๑๓  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งผู้ทดลองออกอากาศระงับการออกอากาศไว้จนกว่า  
จะได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว 

หากผู้ทดลองออกอากาศไม่ปฏิบัติตามค าสั่งให้ระงับการออกอากาศตามวรรคหนึ่ง  ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน  พร้อมจัดท ารายงานความเห็นต่อ  กสทช.  เพ่ือพิจารณา  
เพิกถอนการทดลองออกอากาศภายในสี่สิบห้าวันท าการนับแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่พบการฝ่าฝืนค าสั่ง 

ข้อ ๓๑ เพื่อประโยชน์ในการคุม้ครองผู้บริโภค  ในกรณีที่  กสทช.  เห็นว่าผู้ทดลองออกอากาศ
ด าเนินการใด ๆ  ในลักษณะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  
กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เรื่อง  การกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค 
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์   พ.ศ.  ๒๕๕๕  ลงวันที่  ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕   
ให้  กสทช.  พิจารณาสั่งให้ผู้ทดลองออกอากาศระงับการด าเนินการดังกล่าวโดยทันที   และหากปรากฏ
ว่าผู้ทดลองออกอากาศยังคงฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของ   กสทช.  ให้ช าระค่าปรับบังคับการ 
ตามอัตราที่ประกาศดังกล่าวก าหนด 

หมวด  ๕ 
การสิ้นสดุการทดลองออกอากาศ 

 
 

ข้อ ๓๒ ให้การทดลองออกอากาศสิ้นสุดลง  ด้วยเหตุดังต่อไปนี้ 
(๑) ระยะเวลาทดลองออกอากาศสิ้นสุดลงตามข้อ  ๑๑ 
(๒) ผู้ทดลองออกอากาศขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๑๐ 
(๓) กสทช.  มีมติให้เพิกถอนการทดลองออกอากาศ 
(๔) ผู้ทดลองออกอากาศขอยกเลิกการทดลองออกอากาศด้วยตนเอง 
(๕) ผู้ทดลองออกอากาศเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการกระจายเสียง 
ข้อ ๓๓ เมื่อการทดลองออกอากาศสิ้นสุดลง  ให้ระงับการออกอากาศทันที  และห้ามมิให้ 

ผู้ทดลองออกอากาศใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและสถานีวิทยุคมนาคมเพื่อการทดลองออกอากาศ   

บทเฉพาะกาล 
 
 

ข้อ ๓๔ บรรดาค าขอต่ออายุการอนุญาตทดลองประกอบกิจการตามประกาศคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เรื่อง  หลักเกณฑ์การอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ลงวันที่  ๑๒  กันยายน  ๒๕๕๕  และประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน ์ และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติ  เรื่อง  หลักเกณฑ์

้หนา   ๒๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๕



การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ลงวันที่  ๑๖  สิงหาคม  ๒๕๕๖   
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ที่ผู้ทดลองประกอบกิจการได้ยื่นไว้แล้วโดยชอบก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ 
และ  กสทช.  ยังไม่มีมติถึงที่สุด  ให้  กสทช.  ยุติการพิจารณาและให้จ าหน่ายเรื่องดังกล่าว  โดยให ้
ผู้ทดลองประกอบกิจการเข้าแสดงตนเพ่ือแจ้งความประสงค์ขอทดลองออกอากาศตามข้อ  ๗  วรรคหนึ่ง  
พร้อมทั้งยื่นค าร้องขอคืนเงินค่าธรรมเนียมพิจารณาค าขอหรือค่าด าเนินการและเงินเพ่ิม   (ถ้ามี)   
แล้วแต่กรณี  ต่อส านักงาน  กสทช. 

ข้อ ๓๕ บรรดาค าร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับการทดลองประกอบกิจการ  
ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
เรื่อง  หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง   พ.ศ.  ๒๕๕๕  ลงวันที่    
๑๒  กันยายน  ๒๕๕๕  และประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ  เรื่อง  หลักเกณฑ์การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  
พ.ศ.  ๒๕๕๖  ลงวันที่  ๑๖  สิงหาคม  ๒๕๕๖  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ที่ผู้ทดลองประกอบกิจการได้ยื่นไว้แล้ว 
โดยชอบก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ  ให้พิจารณาต่อไปโดยให้น าประกาศคณะกรรมการกิจการ 
กระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เรื่อง  หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ลงวันที่  ๑๒  กันยายน  ๒๕๕๕  และประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน ์ และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติ  เรื่อง  หลักเกณฑ์
การก ากับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ลงวันที่  ๑๖  สิงหาคม  ๒๕๕๖  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  มาใช้บังคับแก่การพิจารณาค ารอ้งดังกล่าวโดยอนโุลม  ทั้งนี้  ผลการพิจารณาค าร้อง
ของ  กสทช.  ให้ถือเป็นที่สุด  และให้ผู้ทดลองประกอบกิจการซึ่งได้ยื่นค าร้องไว้แล้วโดยชอบนั้น   
เข้าแสดงตนเพ่ือแจ้งความประสงค์ขอทดลองออกอากาศตามข้อ  ๗  วรรคหนึ่ง  โดยใช้ข้อมูลทางเทคนิค 
ที่เคยได้รับอนุญาตให้ทดลองประกอบกิจการ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  13  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖5 

พลเอก สุกิจ  ขมะสนุทร 
กรรมการกิจการกระจายเสยีง  กิจการโทรทศัน ์

และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาต ิ
ท าหนา้ที่ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทศัน์  และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติ 

้หนา   ๒๔

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๕
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ภาคผนวก ง 
หลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่ส าหรับการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบเอฟเอ็ม 

 
1. ขอบข่าย 

หลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่ส าหรับการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบเอฟเอ็ม นี้             
จะระบุความถี่วิทยุ  ลักษณะทางเทคนิคของสถานีวิทยุกระจายเสียง  เงื่อนไขการใช้คลื่นความถี่              
และข้อเสนอแนะทางเทคนิค ส าหรับการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบเอฟเอ็ม 
 

2. ความถี่วิทยุ 
2.1 ย่านความถ่ีวิทยุ (Frequency Range)  
 ก าหนดให้ใช้ย่านความถี่วิทยุ 87 - 108 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) 
2.2  ช่องความถ่ีวิทยุ (Frequency Channel) 
 ก าหนดให้ใช้ช่องความถี่วิทยุช่องที่ 1 ถึง ช่องที่ 82 ตั้งแต่ความถ่ี 87.50 MHz ถึง 107.75 MHz
 และมีช่องห่างระหว่างคลื่นพาห์ (Channel Spacing) 250 กิโลเฮิรตซ์ (kHz)     
2.3 การมอดูเลต (Modulation)  
 ก าหนดให้การมอดูเลตเป็นการมอดูเลตทางความถี่ (Frequency Modulation: FM)  
2.4 ความกว้างแถบคลื่น ไม่เกิน 200 กิโลเฮิรตซ์ (kHz) 
2.5 ค่าเบี่ยงเบนทางความถ่ี (Frequency Deviation) ไม่เกิน ±75 กิโลเฮิรตซ์ (kHz) 
2.6 ก าหนดช่องความถี่ข้างเคียง (Adjacent Channel) ในพ้ืนที่การกระจายเสียงที่ทับซ้อนต้องมี         

 ความถี่คลื่นพาห์อยู่ห่างจากกันไม่น้อยกว่า 250 กิโลเฮิรตซ์ (kHz) หรือหนึ่งช่องห่างระหว่าง
คลื่นพาห์ตามข้อ 2.2 (1 Channel Spacing) 

 
3. ลักษณะทางเทคนิคของสถานีวิทยุกระจายเสียง 

3.1 ก าลังคลื่นพาห์ (Carrier Power) 
 ก าหนดให้ก าลังคลื่นพาห์ของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงตามที่ผู้ผลิตประกาศ ต้องมีค่าไม่เกิน 500 วัตต์ 
3.2  ความสูงของสายอากาศ (Antenna Height) 

ก าหนดให้ความสูงของสายอากาศไม่เกิน 60 เมตร โดยวัดจากจุดสูงสุดของสายอากาศถึงระดับ
พ้ืนดินที่ใช้ติดตั้งสายอากาศนั้น 

3.3 พ้ืนที่กระจายเสียงมีรัศมีไม่เกิน 20 กิโลเมตร  
3.4 ความแรงของสัญญาณ (Field Strength) วัดที่ระยะทาง 20 กิโลเมตร จากจุดที่ตั้งสายอากาศ                  

มีค่าไม่เกิน 54 dBµV/m ตามรูปที่ 1 โดยวิธีการค านวณค่าความแรงของสัญญาณให้เป็นไปตาม 
Recommendation ITU-R P.1546  
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รูปที่ 1 พ้ืนที่การกระจายเสียงของสถานีที่รัศมี 20 กิโลเมตร และมีความแรงสัญญาณไม่เกิน 54 dBµV/m           

3.5  อัตราส่วนป้องกันการรบกวน (Protection Ratio) 
ก าหนดให้อัตราส่วนป้องกันการรบกวนส าหรับการใช้ช่องความถ่ีข้างเคียงกัน (Adjacent Channel) 
จะต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 2 dB โดยก าหนดตาม Recommendation ITU-R BS.412-9 
 

4. เงื่อนไขการใช้คลื่นความถี่ 
4.1 ผู้ทดลองออกอากาศต้องออกอากาศสถานีวิทยุกระจายเสียงโดยไม่ก่อให้เกิดการรบกวนต่อสถานี   

วิทยุคมนาคมอ่ืน ได้แก่ กิจการวิทยุคมนาคม กิจการโทรคมนาคม กิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการวิทยุการบิน 

4.2 กรณีผู้ทดลองออกอากาศที่มีที่ตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงตามบริเวณชายแดนไทยกับประเทศ      
เพ่ือนบ้าน จะต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนกับสถานีวิทยุกระจายเสียงของประเทศเพ่ือนบ้าน 

4.3 ก าหนดให้พิกัดที ่ตั ้งของสายอากาศส าหรับผู้ทดลองออกอากาศเป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต            
หรือเป็นไปตามข้อก าหนด ดังนี้ 
4.3.1  ต้องไม่อยู่ในพ้ืนที่ปลอดการรบกวนการใช้คลื่นความถี่ของสนามบินและสถานที่ตั้งเครื่อง 

อ านวยความสะดวกในการเดินอากาศ 
4.3.2  ต้องตั้งห่างจากสถานีตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุของส านักงาน กสทช. โดยมีระยะขจัด  

อย่างน้อย 1 กิโลเมตรทางอากาศ หรือมีค่าความเข้มของสัญญาณคลื่นพาห์ของสถานี         
ณ บริเวณสถานีตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุต้องไม่เกิน 50 mV/m 

 
5. ข้อเสนอแนะทางเทคนิค 

5.1 สถานีวิทยุกระจายเสียงควรมีเครื่องปรับระดับความแรงสัญญาณ (Limiting Amplifier หรือ Audio 
Limiter) เพ่ือลดผลกระทบจากการแพร่นอกแถบ 

5.2 สายอากาศควรมีค่า Standing Wave Ratio (SWR) ไม่เกิน 1:1.5 ที่ความถี่วิทยุใช้งาน (Operating 
Frequency) เพ่ือลดความเสียหายของเครื่องอันเกิดจากการสะท้อนกลับของคลื่น 

5.3 ระบบส่งสถานีวิทยุกระจายเสียงควรติดตั้งระบบสายดิน  หรือ ระบบกราวด์ (Ground System)      
โดยค่าความต้านทานของดินที่เหมาะสมคือ ไม่เกิน 5 โอห์ม เพ่ือป้องกันความเสียหายจากประจุไฟฟ้า
ที่ไหลเข้าเครื่องส่งกรณีเกิดฟ้าผ่า และป้องกันการเกิดอันตรายจากไฟฟ้าลัดวงจร อย่างไรก็ตาม        
ค่าความต้านทานของดินยิ่งมีค่าต่ ายิ่งมีประสิทธิภาพในการป้องกันการเสียหายดังกล่าวได้ 

20 กม. 
54 dBµV/m  
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แบบรายงานก าลังส่งออกอากาศของสถานีวิทยุส าหรับ 
การทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบเอฟเอ็ม 

แบบ ทส. 001-2565 

หน้า 1 จาก 2 

เลขที่รายงาน _______________ 

1. รายละเอียดผู้ทดลองออกอากาศ 

ช่ือผู้ทดลองออกอากาศ    

ช่ือสถานีวิทยุกระจายเสียง    

ช่ือผู้ประสานงาน      

โทรศัพท ์                                      โทรสาร                                        E-mail                                                         

2. รายละเอียดใบอนุญาตวิทยุคมนาคม 

เลขท่ีใบอนุญาต/เลขท่ีหนังสืออนุญาตต้ังสถานีวิทยุคมนาคม        

เลขท่ีใบอนุญาต/เลขท่ีหนังสืออนุญาตใช้เครื่องวิทยุคมนาคม        

3. รายละเอียดของสถานีวิทยุกระจายเสียง 

ความถี่วิทย ุ
(MHz) 

ก าลังส่งของเครื่อง  
(วัตต์) 

อัตราขยายสายอากาศ 
(dBd) 

ความสูงสายอากาศจากพื้นดิน 
(เมตร) 

            

โพลาไรเซชั่นของ
สายอากาศ 

อัตราการสญูเสียรวมท้ังระบบ  
(dB) 

ก าลังส่งออกอากาศรวม 
(วัตต์) 

ก าลังส่งออกอากาศรวม 
(วัตต์) 

 

   
 

   
 

   

แนวต้ัง แนวนอน  

    

ภาพถ่ายแสดงด้านหน้าของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง 
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แบบรายงานก าลังส่งออกอากาศของสถานีวิทยุส าหรับ 
การทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบเอฟเอ็ม 

แบบ ทส. 001-2565 

หน้า 2 จาก 2 

เลขที่รายงาน _______________ 

ภาพถ่ายแสดงสายอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้รายงาน1 

 

ลงช่ือ  

    (  ) 

ผู้ทดลอง
ออกอากาศ2  

 

ลงช่ือ  

      (                                                      ) 

วันที่รายงาน  / /  วันที ่  / /  

1  ผู้รายงาน หมายถึง เจ้าหน้าที่เทคนิคของสถานีวิทยุกระจายเสียง 
2  ผู้ทดลองออกอากาศ หมายถึง ผู้ทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบเอฟเอ็ม หรือผู้ได้รับมอบอ านาจ 



 

แบบแจ้งความประสงค์ขอทดลองออกอากาศ 
 

ท ำที่ ………....…………………............…… 
  วันที่ ………  เดือน ………..……… พ.ศ. …………….. 

 

ข้ำพเจ้ำ (นิติบุคคล/กลุ่มคน)...................................................................................................................  
โดย (นำย/นำง/นำงสำว) ..................................................................  ต ำแหน่ง ............................ .........................
เป็นผู้รับใบอนุญำตทดลองประกอบกิจกำร ประเภทกิจกำรบริกำรสำธำรณะ/ประเภทกิจกำรบริกำรชุมชน/ 
ประเภทกิจกำรทำงธุรกิจ ตำมประกำศคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์  และกิจกำร 
โทรคมนำคมแห่งชำติ เรื่อง หลักเกณฑ์กำรอนุญำตทดลองประกอบกิจกำร พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๒ กันยำยน ๒๕๕๕         
สถำนีวิทยุกระจำยเสียง .................................................................................................... ควำมถี ่................. MHz  
รหัสสถำนี.............................. ซึ่งสถำนีตั้งอยู่ ณ เลขที่ .......................................................................................................................                     
ใบอนุญำตเลขที่ B0-S100_  _  -_   _  _  _ - _  _  ขอแจ้งควำมประสงค์ขอทดลองออกอำกำศ โดยได้รับ
ทรำบและยินยอมปฏิบัติตำมประกำศคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม
แห่งชำติ เรื่อง หลักเกณฑ์ว่ำด้วยกำรทดลองออกอำกำศวิทยุกระจำยเสียงในระบบเอฟเอ็ม ลงวันที่ ๑๓ มกรำคม 
๒๕๖๕ ซึ่งมรีำยละเอียด ดังต่อไปนี้ 

๑. ผู้ทดลองประกอบกิจกำรที่ได้เข้ำแสดงตนเพ่ือแจ้งควำมประสงค์ขอทดลองออกอำกำศตำมประกำศ
คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ  เรื่อง หลักเกณฑ์ว่ำด้วย 
กำรทดลองออกอำกำศวิทยุกระจำยเสียงในระบบเอฟเอ็ม ลงวันที่ ๑๓ มกรำคม ๒๕๖๕ ต่อส ำนักงำน กสทช. 
ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ให้มีสถำนะเป็น “ผู้ทดลองออกอำกำศ” และมีสิทธิทดลองออกอำกำศตำมประกำศ
ดังกล่ำวได ้นับแต่วันที่เข้ำแสดงตนเป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๗ 

๒. ผู้ทดลองออกอำกำศต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ว่ำด้วยกำรทดลองออกอำกำศวิทยุกระจำยเสียง 
ในระบบเอฟเอ็ม โดยครบถ้วน ดังต่อไปนี้ 

๒.๑ เป็นผู้ทดลองออกอำกำศตำมประเภท ขอบเขต เงื่อนไข และมำตรฐำนทำงเทคนิค ที่เคยได้รับ
อนุญำตให้ทดลองประกอบกิจกำรตำมประกำศคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำร
โทรคมนำคมแห่งชำติ เรื่อง หลักเกณฑ์กำรอนุญำตทดลองประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕                
ลงวันที่  ๑๒ กันยำยน ๒๕๕๕ ประกำศคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำร
โทรคมนำคมแห่งชำติ เรื่อง หลักเกณฑ์กำรก ำกับดูแลกำรทดลองประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ลงวันที่  ๑๖ สิงหำคม ๒๕๕๖ ประกำศคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำร
โทรคมนำคมแห่งชำติ เรื่อง หลักเกณฑ์กำรก ำกับดูแลกำรทดลองประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง (ฉบับที่ ๒)       
ลงวันที่ ๒๕ มกรำคม ๒๕๕๙ และปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์กำรใช้คลื่นควำมถี่ส ำหรับกำรทดลองออกอำกำศ
วิทยุกระจำยเสียงในระบบเอฟเอ็ม อย่ำงเคร่งครัด ตลอดระยะเวลำของกำรทดลองออกอำกำศ 

๒.๒ ปฏิบัติตำมประกำศคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำร
โทรคมนำคมแห่งชำติ เรื่อง มำตรฐำนทำงเทคนิคเครื่องส่งวิทยุ กระจำยเสียงระบบเอฟเอ็ม ก ำลังส่งต่ ำ                   
ลงวันที่ ๔ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ โดยอนุโลม โดยก ำลังส่งที่ก ำหนดของเครื่องส่งวิทยุกระจำยเสียงต้องไม่เกิน    
๕๐๐ วัตต์ พร้อมทั้งด ำเนินกำร ดังนี้ 

 (๑ ) เข้ ำรับกำรทดสอบมำตรฐำนทำงเทคนิค  และน ำส่ งแบบรำยงำนระดับกำรแผ่ 
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำของสถำนีวิทยุกระจำยเสียงระบบเอฟเอ็ม ก ำลังส่งต่ ำ และแบบรำยงำนก ำลังส่งออกอำกำศ 
ของสถำนีวิทยุสำหรับกำรทดลองออกอำกำศวิทยุกระจำยเสียงในระบบเอฟเอ็ม ภำยในวันที่ ๓๑ ธันวำคม ของทุกปี 

(๒) จัดท ำและน ำส่งรำยงำนกำรแพร่แปลกปลอมของสถำนีวิทยุกระจำยเสียง ภำยใน 
วันที่ ๓๑ ธันวำคม ของทุกปี 



- ๒ - 
 

(๓) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับเครื่องส่งวิทยุคมนำคม กำรตั้งสถำนีวิทยุคมนำคม ให้เป็นไปตำม
กฎหมำยว่ำด้วยวิทยุคมนำคม กฎหมำยว่ำด้วยกำรเดินอำกำศ กฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร หรือกฎหมำยอ่ืน
ทีเ่กี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี โดยครบถ้วน 

๒.๓ จัดท ำผังรำยกำรให้เหมำะสมกับวัตถุประสงค์ของกำรทดลองออกอำกำศ และเสนอผังรำยกำร
หลักต่อ กสทช. อย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้งภำยในเดือนตุลำคมของทุกปี ทั้งนี้ กำรจัดท ำผังรำยกำรให้เป็นไปตำมที่
ส ำนักงำน กสทช. ก ำหนด 

๒.๔ ห้ำมมิให้ผู้ทดลองออกอำกำศ ออกอำกำศรำยกำรที่มีเนื้อหำก่อให้เกิดกำรล้มล้ำงกำรปกครอง
ในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคงของรัฐ  
ควำมสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชำชน หรือมีกำรกระท ำซึ่งเข้ำลักษณะลำมกอนำจำร หรือมี 
ผลกระทบต่อกำรให้เกิดควำมเสื่อมทรำมทำงจิตใจหรือสุขภำพของประชำชนอย่ำงร้ำยแรง ตำมมำตรำ ๓๗  
แห่งพระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๓. ห้ำมมิให้ผู้ทดลองออกอำกำศเปลี่ยนแปลงควำมถี่ออกอำกำศ ที่ตั้งเครื่องส่ง ที่ตั้งสำยอำกำศ  
ควำมสูงสำยอำกำศ ก ำลังส่งออกอำกำศ และประเภทหรือวัตถุประสงค์ในกำรทดลองออกอำกำศ ตลอดระยะเวลำ 
กำรทดลองออกอำกำศตำมประกำศคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำต ิ
เรื่อง หลักเกณฑ์ว่ำด้วยกำรทดลองออกอำกำศวิทยุกระจำยเสียงในระบบเอฟเอ็ม ลงวันที ่๑๓ มกรำคม ๒๕๖๕ 

๔. ห้ำมมิให้ผู้ทดลองออกอำกำศ ออกอำกำศหรือด ำเนินกำรใด ๆ อันเป็นกำรแพร่กระจำยคลื่นควำมถี่
รบกวนกิจกำรวิทยุทำงกำรบินทั้งภำยในและระหว่ำงประเทศ กิจกำรโทรคมนำคมหรือกิจกำรวิทยุคมนำคม  
ที่ได้รับใบอนุญำตตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ผู้รับใบอนุญำตประกอบกิจกำรกระจำยเสียงหรือกิจกำรโทรทัศน์ 
และผู้ทดลองออกอำกำศด้วยกันเอง 

๕. ห้ำมมิให้ผู้ทดลองออกอำกำศด ำเนินกำรใด ๆ ในลักษณะเป็นกำรเอำเปรียบผู้บริโภคตำมประกำศ
คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ เรื่อง กำรกระท ำท่ีเป็นกำร
เอำเปรียบผู้บริโภคในกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกำยน ๒๕๕๕ 
หำกปรำกฏว่ำผู้ทดลองออกอำกำศยังคงฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมค ำสั่งของ กสทช. ให้ช ำระค่ำปรับบังคับกำร  
ตำมอัตรำที่ประกำศดังกล่ำวก ำหนด 

๖. หำกผู้ทดลองออกอำกำศฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ข้ำงต้น ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่สั่งให้
ด ำเนินกำรแก้ไข ระงับ ปรับปรุงหรือปฏิบัติให้ถูกต้องภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด หำกยังคงฝ่ำฝืน ไม่ด ำเนินกำร
แก้ไข ระงับ ปรับปรุง หรือปฏิบัติให้ถูกต้อง ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่รวบรวมข้อเท็จจริง พร้อมจัดท ำรำยงำน
ควำมเห็นเสนอต่อ กสทช. เพ่ือพิจำรณำก ำหนดค่ำปรับบังคับกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีปฏิบัติรำชกำร 
ทำงปกครอง หรือพักกำรทดลองออกอำกำศ หรือเพิกถอนกำรทดลองออกอำกำศและให้ยุติกำรออกอำกำศทันที  
ทั้งนี้ ผู้ทดลองออกอำกำศไม่อำจเรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆ ที่เกิดขึ้นจำกกำรฝ่ำฝืนไม่ปฏิบัติตำมควำมในแบบแจ้ง
ควำมประสงค์ฉบับนี้ อันเป็นเหตุให้ถูกเพิกถอนกำรทดลองออกอำกำศได ้

๗. ผู้ทดลองออกอำกำศต้องยุติกำรทดลองออกอำกำศทันทีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลำกำรทดลองออกอำกำศ
ตำมข้อ ๑ มิเช่นนั้นจะถือเป็นกำรออกอำกำศโดยไม่ได้รับอนุญำต 

 

 ข้ำพเจ้ำได้อ่ำนและเข้ำใจข้อควำมในแบบแจ้งควำมประสงค์ขอทดลองออกอำกำศนี้โดยละเอียดแล้ว  
จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้ เพ่ือรับทรำบและยินยอมปฏิบัติตำมประกำศหลักเกณฑ์ข้ำงต้น พร้อมทั้งประทับตรำส ำคัญ (ถ้ำมี) 
                                                        
ลงชื่อ .......................................... ........................... 
         (...........................................................) 
                    ผู้มีอ ำนำจกระท ำกำร 

   
ลงชื่อ .......................................... ........................... 
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                       ผู้มีอ ำนำจกระท ำกำร 

  
ประทับตรำ (ถ้ำมี) 
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