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บทที่ 1 การเตรียมตัวเครื่องส่งฯส าหรบัส่งตรวจ 
 

 ก่อนที่จะส่งเครื่องส่งไปตรวจต้องแน่ใจว่าเครื่องส่งฯ มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
 

1. มีก าลังเครื่องส่งสูงสุดไม่เกิน 500 วัตต์ หรือ มีการปรับลดแล้วล็อคก าลังส่งไว้ไม่เกิน 500 วัตต์ 
 

2. เป็นเครื่องเดียวกันกับท่ีได้ยื่นรูปถ่ายเครื่องส่งฯ ที่ให้ไว้กับส านักงาน กสทช. ตอนขออนุญาตเป็นผู้ทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ห้องปฏิบัติการฯ เขาไม่สนใจว่าเป็นเครื่องเดียวกันหรือไม่ เพราะหน้าที่
เขาตรวจอย่างเดียว แต่จะไปมีปัญหาตอนขออนุญาตขึ้นทะเบียนกับส านักงาน กสทช. ต้องชี้แจงเหตุผลว่า
ท าไมรูปถ่ายเครื่องที่ตรวจไม่ตรงกับรูปเครื่องท่ียื่นไว้ 

 

3. ตั้งค่าความถี่เดียวกับที่ได้ยื่นข้อมูลความถี่ที่ใช้ไว้กับส านักงาน กสทช. 
 

4. ควรให้ช่างฯ ตรวจเครื่องส่งฯใน 4 เรื่อง 
4.1.  การแพร่แปลกปลอม (Conducted Spurious Emission)  
4.2.  การแพร่นอกแถบ (Out-of-Band Emission) 
4.3.  ค่าผิดพลาดทางความถี่ (Frequency Error) 
4.4.  ค่าเบี่ยงเบนทางความถ่ี (Frequency Deviation) 

 

5. เครื่องส่งบางเครื่องฯ ประกอบด้วยเครื่องหลายชิ้น ต้องเอาตัวเครื่องส่งฯ ในส่วนหลักที่เป็น RF Power 
Amplifier และ Exciter Audio Limiter หรือ Audio Compressor มาให้ครบด้วย 
 

6. สภาพตัวเครื่องส่งฯ ควรอยู่ในสภาพดี ไม่ทรุดโทรม ฝุ่นจับ ควรท าความสะอาด อาจใช้เครื่องเป่าแอร์   
เป่าฝุ่นภายในตัวเครื่องก่อน เพราะหลังจากตรวจเครื่องแล้ว จะถูกปิดซีลด้วยสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์ไม่ให้แกะ
เครื่องส่งฯ หากสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์ถูกแกะออก จะถือว่าผลการตรวจยกเลิก ต้องน าเครื่องส่งฯไปตรวจ
ใหม ่

 

7. การขนส่งเป็นเรื่องส าคัญที่ไม่ควรมองข้าม โดยเฉพาะหากต้องเดินทางไกลไปยังห้องปฏิบัติการทดสอบ
เครื่องส่งฯ ควรตีลังไม้ใส่โฟมไม่ให้เครื่องส่งฯ ได้รับแรงกระแทกไปมาในขณะที่ขนส่ง ไม่เช่นนั้นเมื่อไปถึงที่
หมาย เครื่องส่งฯ อาจเสียใช้การไม่ได้ ต้องมาถกเถียงกับห้องปฏิบัติการฯ ไปว่าเขาท าเสีย ทั้งๆ ที่เหตุอาจ
มาจากการขนส่งได้ 
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ตัวอย่างเครื่องส่งฯ ที่ไม่สมบูรณ์ หรือ ช ารุด ต้องส่งให้ช่างซ่อมแซมก่อนน ามาส่งตรวจ 
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บทที่ 2 มุมช่าง หัดรู้ไว้ ดูให้เป็น 
 

 เจ้าของสถานีควรมีความรู้บ้างว่าสาเหตุที่ท าให้เครื่องส่งฯ ตรวจไม่ผ่าน เป็นเพราะอะไรบ้าง และที่ 
กสทช. ก าหนดการตรวจเหล่านี้ เพราะมีเหตุปัญหาไปรบกวนคลื่นที่อยู่ใกล้เคียง มีความถี่อ่ืนรั่วไปรบกวนคลื่น
ความถี่อ่ืนที่ใช้งานอยู่ก่อนแล้ว หรือไปกลบการรับสัญญาณโทรทัศน์ของบ้านใกล้เคียง และบางครั้งอาจปีนไป
รบกวนระบบวิทยุการบิน รวนระบบการน าเครื่องบินที่ก าลังเข้าสู่สนามบิน ระบบน าเครื่องบินขึ้นลง และการ
สื่อสารระหว่างนักบินกับหอคอยการบิน ซึ่งเป็นเหตุหลักๆ ที่จ าเป็นต้องก าหนดให้มีการตรวจเครื่องส่งฯ ขึ้นมา 
 

การแพร่แปลกปลอม (Conducted Spurious Emission)  
คือ การแพร่ความถี่วิทยุที่อยู่นอกเหนือแถบความถี่ที่จ าเป็น (Necessary Bandwidth) และ

หมายความรวมถึงการแพร่ฮาร์มอนิก (Harmonic Emission) การแพร่พาราซิติก (Parasitic Emission)     
ผลจากการมอดูเลตระหว่างกัน (Intermodulation Product) และผลจากการแปลงความถี่ (Frequency 
Conversion Product) แต่ไม่รวมถึงการแพร่นอกแถบ (Out-of-Band Emission) 

 

 
ขีดจ ากัด ค่าของการแพร่แปลกปลอมส าหรับกิจการวิทยุกระจายเสียงในระบบเอฟเอ็ม (FM) ที่ความถี่ระหว่าง 
9 kHz ถึง 1 GHz ต้องต่ ากว่าค่าก าลังคลื่นพาห์ (Carrier Power) ในขณะที่ไม่มีการมอดูเลต อย่างน้อย      
70 dBc ส าหรับเครื่องส่ง 500 วัตต์ 
 เครื่องส่งฯ ที่ไม่ได้มีอุปกรณ์ป้องกันการแพร่แปลกปลอม จะส่งผลให้การออกอากาศ นอกจากความถี่
สถานีแล้ว ยังเกิดความถี่อ่ืนๆ แพร่ออกจากเสาอากาศ ดังนี้ 
 

กำรแพร่ควำมถี่ทวีคูณควำมถี่หลัก หรือ การแพร่ฮาร์โมนิค (Harmonic Emission) เป็นการเกิดความถี่ที่เป็น
จ านวนเท่าของความถี่หลักถูกแพร่ออกมาเครื่องส่งฯ ซึ่งเป็นย่านความถี่สูงกว่า 108 MHz ไปรบกวนวิทยุ
สื่อสารย่าน UHF/VHF กลบการรับสัญญาณโทรทัศน์ของบ้านใกล้เคียง (Blocking) ระบบการน าเครื่องบินสู่
สนามบิน (ILS) ระบบน าเครื่องบินขึ้นลง (VOR) ท าให้เสียงที่ออกอากาศบางครั้งสามารถรับฟังได้ในความถี่
ทวีคูณเหล่านั้นได้ เช่น นักบินสามารถได้ยินเสียงเพลง เสียงจัดรายการ แทรกกลบเสียงค าแนะน าจาก
หอบังคับการบิน 

ต่ำงกนัอย่ำงน้อย 70 dB 

หรือ 10ล้ำนเท่ำ 
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ภาพแสดงการแพร่ความถี่ทวีคูณความถี่หลัก (การแพร่ฮาร์โมนิค) ซึ่งต้องมีการเสริมวงจรการ
ลดทอนก าลังคลื่นฮาร์โมนิคฯ 

 
 

กำรแพร่ควำมถี่ผสมคลื่น หรือ การแพร่อินเตอร์มอดูเลท (Inter-Modulation Emission) เป็นการเกิดความถี่
รบกวนความถี่ใหม่ที่ถูกแพร่ออกจากสายอากาศ หรือ อาจจะผสมกันกลางอากาศของคลื่นสองความถี่        
อันเนื่องมาจากมีการใช้เสาส่ง (Antenna Tower) เพียงต้นเดียวแต่มีหลายเครื่องส่งฯ หลายความถี่ (ติดตั้ง
สายอากาศมากกว่าหนึ่งชุดความถี่) และการมีสถานีวิทยุที่มีความถี่ห่างกันมากหรือส่วนซ้อนจากฮาร์โมนิคที่
สองกับอีกคลื่นหนึ่งที่มีสถานีอยู่ใกล้กันมากเกินไป เป็นเหตุให้ความถี่รบกวนความถี่ใหม่เกิดขึ้นและไปรบกวน
เหมือนกับการแพร่ความถี่ทวีคูณความถ่ีหลัก 

 
ภาพแสดงเครื่องส่งสองเครื่องส่งความถ่ีที่ใกล้กัน ก่อให้เกิดการแพร่อินเตอร์มอดูเลท 

เป็นคลื่นแปลกปลอมที่เห็นได้ชัดเจน 
 

 
กำรแพร่พำรำซิติก (Parasitic Emission) เป็นการแพร่ความถี่แปลกปลอมออกมาจากเครื่องส่งฯ ในย่าน
ความถี่วิทยุ 87.5-108 MHz ซึ่งเกิดจากชุดขยายสัญญาณวิทยุของเครื่องส่งฯ ท างานไม่ถูกต้อง สังเกตได้จาก
เครื่องรับวิทยุจะรับสัญญาณที่ส่งออกอากาศได้หลายช่องความถ่ีพร้อมกัน  
 

ความถ่ีหลกั ความถ่ีทวีคณู 
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การแก้ไขการแพร่แปลกปลอม  
 

1. การแก้ไขการแพร่ความถี่ทวีคูณความถี่หลัก หรือ การแพร่ฮาร์โมนิค (Harmonic Emission) สามารถ
ท าได้โดยการติดตั้งวงจรลดทอน Band Pass Filter ซึ่งแนะน าให้ใช้เทคนิค Elliptic Cauer Filter 
หรือ Low Pass Filter ซึ่งแนะน าให้ใช้เทคนิคของ Chebyshev Type II Filter ซึ่งลดทอนก าลังก าลัง
ส่งของคลื่นแปลกปลอม เช่น ก าลังคลื่นฮาร์โมนิคที่สองและสาม และต้องวัดได้ต่ าว่าคลื่นพาห์อย่าง
น้อย 70dBc  

 

ตัวอย่างการตอบสนองต่อความถ่ีสูงของ Low Pass Filter ที่ใช้ลดทอนการแพร่แปลกปลอม 

 
2. การแก้ไขการแพร่ความถี่ผสมคลื่น หรือ การแพร่อินเตอร์มอดูเลท (Intermodulation Emission) 

ซึ่งในก าลังส่งสูงๆ มักจะใช้ Capacitor แบบแท่งสูญญากาศที่มีขนาดใหญ่มาท าเป็น RF Balance 
Combiner เพ่ือลดทอนก าลังคลื่นแปลกปลอมแบบการแพร่มอดูเลทให้ลดต่ าลง ในกรณีที่ต้องการ
ออกอากาศด้วยเสาเดียวหลายคลื่นความถี่ แต่ในกรณีที่เกิดจากการตั้งสถานีใกล้กันเกินไป ต้องมีการ
ค านวณวิศวกรรมเพ่ือจัดคู่ความถี่ใหม่ ไม่ให้เกิดความถี่รบกวนใหม่ในย่านวิทยุการบินและย่านส าคัญ 
และต้องมีการลดความสูงเสาด้วย 

  

ภาพแสดงอุปกรณ์ RF Balance Combiner ที่ใช้รวมสัญญาณสองความถี่ข้ึนไป ที่สามารถ
ลดทอนก าลังคลื่นแปลกปลอมแบบการแพร่มอดูเลทให้ต่ าลง 

ภาพจาก omnipro.esamco.com 
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ภาพแสดงอุปกรณ์ RF Combiner ที่มักจะถูกน ามาใช้รวมสัญญาณสองความถี่ ที่ไม่

ถูกต้อง ซึ่งไม่อาจแก้ไขการเกิดคลื่นแปลกปลอมแบบการแพร่มอดูเลทได้  
ภาพจาก birds-technologies.com และ scmsinc.com 

 
 ในประเทศญี่ปุ่นจะไม่อนุญาตให้สถานีในที่ เดียวกันออกอากาศในความถี่ใกล้กันห่างกันไม่
น้อยกว่า 10.7 MHz เพ่ือหลีกเลี่ยงการเกิดการแพร่อินเตอร์มอดูเลท รบกวนความถี่ Intermidiate 
Frequency (IF) ซึ่งมีค่าเท่ากับความถี่ผลต่างระหว่างความถี่จากภาค Local Oscillator กับความถี่ที่
รับมาจากวงจรจูน (OSC-RF) เป็นผลให้เครื่องรับวิทยุที่อยู่ในบริเวณนั้นไม่สามารถรับสัญญาณวิทยุ
สถานีอื่นได้ 
 
 

3. การแก้ไขการแพร่พาราซิติก (Parasitic Emission) สามารถท าได้โดยการตรวจสอบคุณภาพของ RF 
Power Amplifier ซึ่งมักจะเกิดจากการต่อเติมวงจรเพ่ิมก าลังขยายเครื่อง และอีกสาเหตุหนึ่ง  คือ 
การเพ่ิมเสียงของเครื่องขยายเสียงให้ดังขึ้นโดยผู้จัดรายการจนท าให้สัญญาณส่งสูงขึ้นจนฐานของแถบ
ความถี่ที่อยู่ในช่วงที่ก าหนดกว้างขึ้นไปจนเกิดการรบกวนความถี่ข้างเคียง  ซึ่งควรติดตั้งอุปกรณ์ 
Audio Compressor หรือ Audio Limiter และปรับค่าเบี่ยงเบนความถี่ไม่ให้เกิน ±75 kHz 
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การแพร่นอกแถบ (Out-of-band emission) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
เป็นข้อก าหนดเพ่ือไม่ให้สถานีฯ ส่งคลื่นวิทยุที่มีรูปคลื่นเกินกรอบที่ก าหนดไว้ เพ่ือป้องกันการรบกวน

ช่องความถี่ข้างเคียง หมายถึง การแพร่ที่ขั้วต่อสายอากาศที่ความถี่ใดๆ ที่อยู่นอกเหนือแถบความถี่ที่จ าเป็น 
(Necessary Bandwidth) ในขณะที่มีการมอดูเลตความถ่ีเสียงตามท่ีก าหนด โดยไม่รวมถึงความถี่แปลกปลอม 
(Spurious Emissions) โดยต้องจ ากัดการแพร่นอกแถบนี้ให้อยู่ในขอบเขตที่ก าหนดไว้ตามตาราง 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ซึ่งสามารถแสดงเป็นรูปกราฟบนเครื่องวัดได้ดังนี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ดังนั้นเครื่องส่งฯ จะต้องมีรูปคลื่นอยู่ภายในกรอบ (ต่ ากว่า) เส้นสีน้ าเงินถึงจะผ่านการทดสอบ 
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ค่าผิดพลาดทางความถี่ (Frequency Error) 
ค่าแตกต่างระหว่างความถี่คลื่นพาห์ในขณะที่ ไม่มีการมอดูเลตกับความถี่ที่ระบุ  (Nominal 

Frequency) ของภาคเครื่องส่ง 
ขีดจ ากัด  ค่าผิดพลาดทางความถี่จะต้องไม่เกิน ±2 kHz ของคลื่นความถี่คลื่นพาห์ในขณะที่ไม่มีการมอดูเลต  
สมมุติว่า ความถี่จัดสรร 100.0 MHz  ดังนั้น ความคลาดเคลื่อนของความถี่เครื่องส่งวิทยุที่สามารถยอมรับได้
จะอยู่ในช่วง 99.008 ถึง 100.002 MHz   
 
ค่าเบี่ยงเบนทางความถี่ (Frequency Deviation) 

ค่าแตกต่างที่มากที่สุดระหว่างความถี่ขณะใดขณะหนึ่ง (Instantaneous Frequency) เมื่อมีการ   
มอดูเลตกับความถ่ีคลื่นพาห์ขณะที่ไม่มีการมอดูเลต 
ขีดจ ากัด  ค่าเบี่ยงเบนทางความถี่จะต้องไม่เกิน ±75 kHz ซึ่งการผสมสัญญาณวิทยุในระบบ FM เรียกว่าการ
ผสมสัญญาณ 100% (100% Modulation) และอยู่ใน Necessary Bandwidth ที่ก าหนดไว้ที่ ±100 KHz 
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บทที่ 3 การเตรียมเอกสารฯ เพื่อส่งเครื่องส่งฯ ตรวจ 
 

1. ส าเนาหนังสืออนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง จากส านักงาน กสทช. ถ่ายด้านหน้า
และด้านหลังของเอกสารจริง 

2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ที่มีชื่อยื่นค าขอ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง ซึ่งห้องปฏิบัติการ
สามารถตรวจสอบรายชื่อจากฐานข้อมูลได้ หากผู้ที่น าเครื่องมาตรวจ เป็นคนละคนกับผู้มีชื่อยื่นค าขอ 
ต้องมีหนังสือมอบอ านาจให้มาด าเนินการตรวจเครื่องส่งฯ กับห้องปฏิบัติการและบัตรประชาชนผู้น า
เครื่องมาตรวจ ติดอากรแสตมป์ 30 บาท 

3. ในกรณีที่ทดสอบครั้งทีส่อง เนื่องจากทดสอบครั้งแรกไม่ผ่านกับห้องปฏิบัติการฯ เดิมที่ได้ทดสอบครั้ง
แรก ให้น าใบเสร็จรับเงินค่าบริการทดสอบที่ห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นผู้ออกให้มาแสดง หากเปลี่ยน
การใช้บริการห้องปฏิบัติการอ่ืน ต้องช าระค่าบริการใหม่ 

4. ค าขอรับบริการทดสอบเครื่ องส่ งวิทยุกระจายเสียงส าหรับการทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง ที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน (ส่วนใหญ่ห้องปฏิบัติการฯ ช่วยพิมพ์ให้จากเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ด้วยข้อมูลเอกสารข้อ 1 และ 2) 

5. ส าเนาใบอนุญาตท าหรือน าเข้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม ของเครื่องที่ขอรับบริการทดสอบ พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง (ถ้ามี) 

 

 
ตัวอย่างหนังสืออนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
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บทที่ 4 เลือกห้องปฏิบัติการฯตรวจเครื่องสง่ฯ 
 
 ห้องปฏิบัติการที่ได้รับอนุญาตจากส านักงาน กสทช. จะมีรายชื่อห้องปฏิบัติการฯ อยู่ที่เว็บไซต์ 
www.nbtc.go.th เท่านั้น ซึ่งจะมีชื่อห้องปฏิบัติการ ที่อยู่ เบอร์โทร แผนที่ติดต่อ ทั้งนี้ จะมีห้องปฏิบัติการที่
ได้รับอนุญาตจากส านักงาน กสทช. อีก 33 แห่ง ตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 
 ข้อควรระวัง คือ มีองค์กรบางรายอ้างว่าสามารถตรวจได้ ก็ต้องขอดูใบอนุญาตให้เป็นห้องปฏิบัติการ 
กสทช. ทุกครั้ง  
 

 
ตัวอย่างใบอนุญาตให้เป็นห้องปฏิบัติการ กสทช. 

 
และเมื่อผ่านการตรวจแล้ว จะมีรายงานผลตรวจฯ และต้องมีสติ๊กเกอร์ของส านักงาน กสทช. ติดบน

เครื่องเท่านั้น จึงถือว่า เครื่องนั้นได้ผ่านการตรวจ 
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ตัวอย่างรายงานผลตรวจฯ 
ตัวอย่างสติ๊กเกอร์ของส านักงาน กสทช.( 

(เครื่องหมายการตรวจเครื่องฯ) 
 

ในการตรวจจะมีค่าใช้จ่ายค่าตรวจ 5,000 บาท ถ้าเครื่องไม่ผ่านครั้งแรก ก็ต้องน าไปแก้ไข แล้วส่งไป
ตรวจได้เป็นครั้งท่ีสองที่ห้องปฏิบัติการเดิม ถ้ายังไม่ผ่านอีกก็ต้องเสียเงินเพิ่มตามแต่ตกลงกับห้องปฏิบัติการฯ 

 
ต้องเป็นที่เข้าใจว่า รายงานผลตรวจฯ และการติดเครื่องหมายแสดงการตรวจเครื่องฯ ไม่ใช่ การ

อนุญาตให้ใช้เครื่องส่งฯ ดังกล่าวได้ แต่เป็นการรับรองการตรวจสภาพเครื่องส่งฯ เช่นเดียวกับการตรวจสภาพ
รถยนต์เท่านั้น สถานีฯ ทุกสถานีต้องด าเนินการระงับคดีฯ และขออนุญาต “ท า/น าเข้า” และ “ใช้”     
เครื่องส่งฯ ตลอดจนการขออนุญาต “ตั้ง” สถานี ให้เป็นที่ถูกต้องด้วย 
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รายชื่อห้องปฏิบัติการฯ ในเว็บ nbtc.go.th (เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556) 
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง “Broadcast DIY”  
สังกัด ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บรอดแคสท์   ดีไอวาย 
ที่อยู่ :  เลขที่ 225 หมู่ 15 ต าบลบางแก้ว อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 
หมายเลขโทรศัพท์ :  089-6731331 
หมายเลขโทรสาร : 02-7471825 
เว็บไซต์ : www.broadcastdiy.com 
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง “LABX”  
และห้องทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง “Mobile LABX”   
สังกัด บริษัท แล๊บ เอ็กซ์ จ ากัด  
ที่อยู่ : เลขที่ 7 ซอยร่มเกล้า 58 แขวงคลองสามต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 
หมายเลขโทรศัพท์ :   02-171-7857  
หมายเลขโทรสาร : 02-171-7858 
เว็บไซต์ : www.labx.co.th 
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง “IRCT”  
สังกัด บริษัท ไออาร์ซี เทคโนโลยีส์ จ ากัด 
ที่อยู่ : เลขที่ 719 อาคาร KPN ชั้น 4 ถนนพระราม9 บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
หมายเลขโทรศัพท์ :  02-717- 1400 ต่อ 3102 
หมายเลขโทรศัพท์  มือถือ :  085-8747278 
หมายเลขโทรสาร: 02-717 1422 
เว็บไซต์ : www.irct.co.th 
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง “RF LAB”  
สังกัด บริษัท อาร์เอฟ แอพพิเคชั่น จ ากัด 
ที่อยู่ : เลขที ่120/2, 140 ซอยรามค าแหง 52 ถนนรามค าแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 
หมายเลขโทรศัพท์ :  02-732-3319 
หมายเลขโทรสาร: 02-732-2290 
เว็บไซต์ : www.rf.co.th 
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง “CJ MEDIA LAB”  
สังกัด ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซี เจ มีเดีย กรุ๊ป 
ที่อยู่ : 353/1 ซอย 29 (วัดสาเกตุนคร) ถนนรณชัยชาญยุทธ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 
หมายเลขโทรศัพท์ : 043-515186, 087-5973999 
หมายเลขโทรสาร: 043-518650 
เว็บไซต์ : www.cjmedia.co.th 
ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง “Beta RF Lab”  
สังกัด บริษัท เบต้า อินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด 
ที่อยู่ : 288/9 หมู่ 7 ต าบลสมอแข อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 
หมายเลขโทรศัพท์ :  092-253-7771, 081-9253003, 02-9828445 ถึง 7 
หมายเลขโทรสาร: 02-5730984 
เว็บไซต์ : www.betarflab.com 

http://www.labx.co.th/
http://www.irct.co.th/
http://www.rf.co.th/
http://www.cjmedia.co.th/
http://www.betarflab.com/
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บทที่ 5 ขั้นตอนการตรวจเครื่องสง่ฯ ของห้องปฏิบัติการ 

 
 ห้องปฏิบัติการที่ได้รับอนุญาตจากส านักงาน กสทช. จะขอเอกสารตามรายการในบทที่ 3 เพ่ือ
ตรวจสอบกับข้อมูลในระบบฐานข้อมูลของส านักงาน กสทช. ว่า เป็นสถานีที่มีสิทธิ์ตรวจเครื่องส่งฯ อย่างเป็น
ทางการหรือไม่ หากปรากฏว่าไม่ใช่สถานีที่มีสิทธิ์ตรวจ ห้องปฏิบัติการอาจยินยอมให้ตรวจเครื่องส่งฯ แต่ไม่
สามารถติดเครื่องหมายการตรวจเครื่องฯ ได ้และข้ันตอนการตรวจเครื่องส่งฯ มีดังนี ้
 
1. ตรวจสอบเอกสารว่าเป็นผู้มีอ านาจหรือรับมอบอ านาจจากสถานีตามฐานข้อมูลจริง 
2. ตัวแทนสถานีช าระเงินค่าตรวจไม่เกิน 5,000 บาท (ห้าพันบาท) แก่เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการฯ ก่อนตรวจ 

และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการฯ ออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ตัวแทนสถานี 
3. ตัวแทนสถานีน าเครื่องส่งฯ (ในส่วนPower Amplifier Exciter และ Audio Limiter หรือ Audio 

Compressor (ถ้ามี)) มอบให้เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการฯ เพ่ือน าเข้าสู่ห้องตรวจเพ่ือด าเนินการตรวจ ทั้งนี้ 
ตัวแทนสถานีควรเป็นผู้ทดสอบเสียบปลั๊กไฟและเปิดเครื่องส่งฯ ดูว่าท างานได้ตามปกติหลังจากผ่านการ
ขนส่งมายังห้องปฏิบัติการฯ หรือไม ่

4. ด าเนินการทดสอบก าลังส่งคลื่นพาห์ หากเครื่องไม่ได้ล็อคก าลังส่งและสามารถปรับได้เกินกว่า 500 W    
±0.5 dB จะถือว่าไม่ผ่านการทดสอบ 

5. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการฯ จะท าการทดสอบเครื่องส่งฯ ตามความถี่ที่ได้รับอนุญาต  
6. ตรวจสอบการแพร่แปลกปลอม ต่ ากว่าก าลังคลื่นพาห์อย่างน้อย  (46 + 10logP) หรือ 70 (เลือกใช้ค่าที่

ต่ ากว่า) 
7. ตรวจสอบการแพร่นอกแถบ  

 
 

8. ตรวจสอบค่าผิดพลาดทางความถี่ จะต้องไม่เกิน  ±2 kHz  ของคลื่นความถี่คลื่นพาห์ในขณะที่ไม่มีการ  
มอดูเลต 

9. ตรวจสอบค่าเบี่ยงเบนทางความถ่ี จะต้องไม่เกิน  ±75 kHz ±3%  
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10. หากผลการตรวจสอบค่าต่างๆ ผ่าน เจ้าหน้าที่ทดสอบฯ จะต้องท าการ 

10.1. ติดสติ๊กเกอร์ กสทช. (เครื่องหมายการตรวจเครื่องฯ) ด้านหน้าของ Power Amplifier และปิดซีล
เครื่อง Power Amplifier ด้วยสติ๊กเกอร์ กสทช. และซีลต าแหน่งที่อาจเปิดเครื่องได้อีกด้วยเทป
ของห้องปฏิบัติการฯ เพ่ือป้องกันการเปิดเครื่อง 

10.2. ถ้ามี Exciter แยกส่วน จะปิดสติ๊กเกอร์ปิดซีลต าแหน่งที่อาจเปิดเครื่องได้อีก เพ่ือป้องกันการเปิด
เครื่อง 

10.3. ถ่ายรูปด้านหน้าเครื่อง Power Amplifier และเครื่อง Exciter (หากมี) เพ่ือให้เห็นสติ๊กเกอร์ 
กสทช. ทุกดวงสติ๊กเกอร์ 

11. พิมพ์ค่าท่ีตรวจวัด หรือ รายงานการตรวจวัด ประกอบเอกสารรายงานผลการทดสอบฯ 
11.1. แสดงผลการวัดค่าการผิดพลาดของความถ่ี 
11.2. แสดงผลการวัดเบี่ยงเบนของความถี ่
11.3. แสดงค่าก าลังส่ง 
11.4. แสดงผลการแพร่นอกแถบ 
11.5. แสดงผลการแพร่แปลกปลอมในช่วงความถ่ี 9Hz - 1GHz 
11.6. แสดงผลสัญญาณอ้างอิง 

12. ติดสติ๊กเกอร์ กสทช. (เครื่องหมายการตรวจเครื่องฯ) บนเอกสารรายงานผลการทดสอบหน้าแรก 
เจ้าหน้าที่ทดสอบฯ ลงนามรับรองรายงานทุกหน้า และในหน้าสุดท้าย เจ้าหน้าที่ทดสอบฯ และผู้รับรอง
รายงานผลทดสอบลงนาม ระบุเลขทะเบียนผู้ทดสอบและผู้รับรอง ให้เป็นที่เรียบร้อย 

13. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการฯ ท าการสแกนส่งรายงานผลการทดสอบทั้งหมดออนไลน์เข้าสู่ระบบสารสนเทศ
ของส านักงาน กสทช. และส่งมอบต้นฉบับรายงานผลทดสอบให้แก่ตัวแทนสถานี เพ่ือน าไปใช้ในการขอ
อนุญาตใช้เครื่องส่งฯ และตั้งสถานีกับส านักงาน กสทช. ต่อไป 
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บทที่ 6 เครื่องส่งฯ ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน กสทช. ท ายังไงดี 
 
 หลายสถานีมีปัญหาเครื่องส่งฯ ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเทคนิคของ กสทช. ก าลังคิดว่า จะซ่อมหรือ
เปลี่ยนใหม่ ต้องศึกษาให้รู้ถึงกฎหมายต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้องก่อนที่จะไปด าเนินการซื้อเครื่องส่งใหม่ เพราะอยู่ๆ จะ
ไปซื้อเครื่องส่งใหม่เลยไม่ได้ เนื่องจากการที่จะมีเครื่องส่งใหม่ฯ ผู้ขายต้องขออนุญาตท าหรือน าเข้าเครื่องส่ง
ใหม่ฯ จากส านักงาน กสทช. ทีละเครื่องเท่านั้น และจะด าเนินการได้ก็ต่อเมื่อสถำนีที่ได้รับอนุญำตทดลอง
ประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง ต้องมำด ำเนินกำรเกี่ยวกับเครื่องส่งฯ ที่ได้ยื่นรูปถ่ำยเครื่องส่งฯ ที่ให้ไว้
กับส ำนักงำน กสทช. ตอนขออนุญำตเป็นผู้ทดลองประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงให้เป็นที่เรียบร้อย จึง
สามารถด าเนินการขออนุญาตท าหรือน าเข้ากับเครื่องส่งใหม่ได ้
 

 ดังนั้น ตามท่ีเว็บไซต์ต่างๆ อ้างว่า มีเครื่องส่งฯ ที่ผ่านมาตรฐาน กสทช. ขายและมีเครื่องส่งให้ทันทีนั้น 
เป็นเรื่องที่ผิดกฎหมาย เพราะเครื่องส่งฯ จะผ่านมาตรฐานฯได้ ต้องเป็นเครื่องที่ได้รับอนุญาตท า/น าเข้า    
จากส านักงาน กสทช. ก่อนเท่านั้น 
 

 บรรดาเครื่องส่งฯ ที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเทคนิค อาจพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาเทคนิค ดังนี้ 
 

ปัญหา แนวทางการแก้ไข 
ก าลังเครื่องส่งเกิน 500 วัตต์ 
(500 W ±0.5 dB) 

วิธีที่1: ปรับลดก าลังส่ง โดยการถอดตัว PA (Power Amplifier) ลงไปทีละ
ชุด จะได้ก าลังส่งที่ต้องการ  
วิธีที่2: ปรับลดโดยโปรแกรมแล้วล็อคระบบแสดงให้เห็นตรงไปตรงมาว่า   
ไม่มีเจตนาแก้ไขเพ่ิม 
หำกแก้ไขเพิ่มก ำลังส่งในภำยหลัง ถือว่ำ เป็นกำรปรับแต่งเครื่องให้ผิดเงื่อนไขกำรตรวจ
เดิม หำกส ำนักงำน กสทช. ตรวจพบ จะถูกยกเลิกกำรอนุญำตใช้เครื่องส่งดังกล่ำว และ
อำจถูกยกเลิกใบอนุญำตทดลองประกอบกิจกำรฯได้ 

ความถี่ไม่ตรงกับความถี่ที่ยื่น
ขออนุญาต 

วิธีที่1: ปรับความถ่ีให้ตรงกับทีย่ื่นขออนุญาต 
วิธีที่2: ขอแก้ไขข้อมูลความถี่กับส านักงาน กสทช. พร้อมชี้แจงเหตุผล และ
เมื่อส านักงานฯ ได้รับทราบ จึงด าเนินการตรวจด้วยความถี่ใหม่ 
กำรปรับแต่งควำมถี่ใช้งำนในภำยหลัง โดยไม่ได้ขอแจ้งส ำนักงำน กสทช.ให้รับทรำบ 
ถือว่ำ ผิดเง่ือนไขทดลองประกอบกิจกำร อำจถูกยกเลิกใบอนุญำต 

มีการแพร่แปลกปลอมเกินกว่า
ก าหนด (ต่ ากว่าก าลังคลื่นพาห์
อย่างน้อย  (46 + 10logP) 
หรือ 70 dBc) 

วิธีที่1: ใส่ filter ในเครื่องก่อนหรือหลังภาคขยายก าลัง (ให้เป็นหน้าที่ของ
ช่างที่ช านาญเท่านั้น) 
วิธีที่2: ติดตั้งอุปกรณ์ filter หรือ quarter wave stub ภายนอกเครื่องหลัง
ขั้วต่อสายอากาศ  

มีการแพร่นอกแถบเกินกว่า
ก าหนด 

วิธีที่1: ปรับการท างานของเครื่องส่งฯ เป็นแบบ Mono จะท าให้เครื่องส่งฯ
มีโอกาสผ่านการทดสอบในหัวข้อนี้ได้ง่ายกว่าแบบ Stereo และห้ามกลับไป
ใช้งานเป็น Stereo เหมาะกับสถานีที่มีการพูดหรือเสวนาเป็นหลัก 
วิธีที่2: ลดความแรงของสัญญาณเสียงที่ป้อนเข้าเครื่องส่งฯ จะช่วยลด
ปัญหาการแพร่นอกแถบได้ เนื่องจากการเพิ่มสัญญาณเสียงที่มีความแรงมาก
เกินไปป้อนให้เครื่องส่ง FM จะท าให้เกิดปญัหาการแพร่นอกแถบ 
วิธีที่3: เพ่ิม Audio Limiter หรือ Audio Compressor ช่วยป้องกัน 



               การขึน้ทะเบียนเคร่ืองสง่วิทยฯุส าหรับผู้ทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง  
                และขัน้ตอนการขออนญุาตท ำ น ำเข้ำ ใช้ เคร่ืองสง่ฯ และตัง้สถานีฯ 18 

ปัญหา แนวทางการแก้ไข 
ค่าเบี่ยงเบนทางความถี่ เกิน    
± 75 kHz 

วิธีที่1: ลดความแรงของสัญญาณเสียงที่ป้อนเข้าเครื่องส่งฯ จะช่วยลด
ปัญหาการแพร่นอกแถบได้ เนื่องจากการเพิ่มสัญญาณเสียงที่มีความแรงมาก
เกินไปป้อนให้เครื่องส่ง FM จะท าให้เกิดปัญหาการแพร่นอกแถบ 
วิธีที่2: เพ่ิม Audio Limiter หรือ Audio Compressor ช่วยป้องกัน 

ค่าผิดพลาดทางความถี่ เกิน    
±2 kHz 

การเปลี่ยนวงจรผลิตความถ่ีเป็นเรื่องใหญ่ เพราะผู้ผลิตได้ออกแบบให้ท างาน
ร่วมกับภาคอ่ืนๆ ไว้อย่างดีแล้ว แต่พอใช้ไปนานๆ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
อาจเสื่อม อาจให้ช่างเปลี่ยนคาปาซิเตอร์ (C) ที่ เสื่อม หรือเปลี่ยนใช้          
รีซิสเตอร์ (R) ที่มีค่าความผิดพลาดต่ า(สีเขียว/น้ าเงิน/ม่วง/เทา ในแถบที่4
ของตัวต้านทาน) ค่าวัตต์สูงๆ เพ่ือไม่ให้เปลี่ยนแปลงค่าความต้านทานไป
มากเมื่อเครื่องส่งฯเกิดความร้อน ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้ความถ่ีเปลี่ยนไป 

  
หมายเหตุ  

1. เครื่องส่งฯ หรือ Exciter ที่มีปุ่ม สวิตช์ หรือช่องทางเชื่อมต่อ (Port) ที่สามารถเร่งความดังของเสียง 
หรือ เร่งก าลังเครื่องส่งฯ ได้จากภายนอกเครื่อง เจ้าของจะต้องด าเนินการมิให้ปุ่ม สวิตช์ หรือช่องทาง
เชื่อมต่อ (Port) เหล่านั้นใช้งาน เพ่ือเปลี่ยนแปลงความสามารถของเครื่อง หลังจากผ่านการตรวจ
มาตรฐานเทคนิคเครื่องส่งฯ แล้วได้ หากไม่สามารถด าเนินการดังกล่าวได้ผู้ตรวจจะผนึกสติ๊กเกอร์ 
หรือสิ่งอ่ืน เพ่ือให้แน่ใจได้ว่าผู้ใช้จะไม่เปลี่ยนแปลงค่าที่ได้ตั้งไว้ หลังจากผ่านการตรวจมาตรฐาน
เทคนิคเครื่องส่งฯ แล้ว 

2. การต่อพ่วงเครื่องส่งฯ ด้วยอุปกรณ์ใดๆ เพ่ือเพ่ิมก าลังส่ง หรือใช้งานร่วมกับ Exciter ที่ไม่ผ่านการ
ตรวจมาตรฐานเทคนิคเครื่องส่งฯ หรือจงใจเร่งเสียงจนท าให้ค่าเบี่ยงเบนทางงความถี่เกินก าหนด จะมี
ความผิดฐาน มี ใช้ เครื่องวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือฐานจงใจกระท าให้เกิดการรบกวน
แล้วแต่กรณี 
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บทที่ 7 การขอระงับคดีด้วยการเปรียบเทียบปรับ 
 
 เครื่องส่งฯ ที่ใช้ในการออกอากาศวิทยุกระจายเสียง เป็น “เครื่องวิทยุคมนาคม” ตามมาตรา 4 แห่ง
พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 และตามมาตรา 6 ได้ก าหนดไว้อย่างชัดเจนว่า “ห้ามมิให้ผู้ใด ท า มี 
ใช้ น าเข้า น าออก หรือค้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต” 
นอกจากนีต้ามมาตรา 11 วรรคหนึ่ง ยังได้ก าหนดไว้อีกว่า “ห้ามมิให้ผู้ใดตั้งสถานีวิทยุคมนาคม เว้นแต่จะได้รับ
ใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต” 
 

จากกฎหมายข้างต้น หมายความว่า  
1. ผู้ใดประสงค์ที่จะ “ท า” “มี” “ใช้” “น าเข้า”(มาในประเทศไทย) “น าออก”(จากประเทศไทย) หรือ 

“ค้า” ขายเครื่องส่งฯ ซึ่งถือเป็นเครื่องวิทยุคมนาคมตามที่ได้อธิบายไว้แล้วในตอนต้น จะต้อง
ด าเนินการยื่นค าขอใบอนุญาต และต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตของ
ส านักงาน กสทช. ในแต่ละเรื่องนั้นให้เรียบร้อยก่อน จึงจะสามารถด าเนินการได้โดยชอบด้วยกฎหมาย 

2. ผู้ใดประสงคจ์ะตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงซึ่งถือเป็นสถานีวิทยุคมนาคม ผู้นั้นจะต้องด าเนินการยื่นค า
ขอใบอนุญาต และต้องได้รับ “ใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม” จากเจ้าพนักงานผู้ออก
ใบอนุญาตของส านักงาน กสทช. ให้เรียบร้อยก่อน จึงจะสามารถตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงได้โดย
ถูกต้องตามกฎหมาย 
 

ดังนั้น ผู้ที่ประสงค์จะประกอบกิจการกระจายเสียง นอกจากจะต้องได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่า
ด้วยองค์กรจัดสรรความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม กฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แล้ว เครื่องส่งฯ ต้องได้รับ
ใบอนุญาตให้ “มี” และ “ใช้” เครื่องวิทยุคมนาคม และ ใบอนุญาตให้ “ตั้ง” สถานีวิทยุคมนาคม ตาม
กฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคมด้วย และเครื่องส่งฯ ที่ผู้ประกอบกิจการจะสามารถน ามาขอรับใบอนุญาต
ดังกล่าวได้นั้น จะต้องเป็นเครื่องส่งฯ ที่ได้รับใบอนุญาตให้ “ท า” หรือ “น าเข้า” โดยชอบด้วยกฎหมายว่าด้วย
วิทยุคมนาคม แล้วแต่กรณี 
 

กรณีของผู้ได้รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงตามประกาศ กสทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. 2555 นั้น โดยส่วนใหญ่เป็นการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงโดยไม่ได้ขอรับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม เช่น  
ใบอนุญาต “ท า” หรือ “น าเข้า” เครื่องส่งฯ ใบอนุญาต “ใช้” เครื่องส่งฯ และ ใบอนุญาต “ตั้ง” สถานีวิทยุฯ  
ดังนั้น ผู้ได้รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มีสถานีวิทยุกระจายเสียงและให้บริการ
วิทยุกระจายเสียงอยู่ก่อนได้รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ถือเป็นการกระท าความผิด
อาญาตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 เป็นการฝ่าฝืนมาตรา 6 และมาตรา 11 ต้องได้รับโทษทาง
อาญาตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 ซึ่งก าหนดโทษปรับสูงสุดไว้ไม่เกิน 
100,000 บาท หรือจ าคุกไม่เกิน 5 ปี หรือ ทั้งปรับทั้งจ า อย่างไรก็ตามมาตรา 21 ได้ก าหนดให้อ านาจ       
เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตมีอ านาจท าการเปรียบเทียบปรับได้ โดยการก าหนดอัตราค่าปรับเป็นไปตามมติ
ของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  (กสทช.) ซึ่งเมื่อ
ผู้กระท าผิด (ผู้ต้องหา) ยินยอมช าระเงินค่าปรับตามจ านวนที่ก าหนดภายใน 15 วัน คดีนั้นมีผลเป็นอันเลิกกัน
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เสร็จเด็ดขาด ท าให้คดีอาญาในความผิดตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคมระงับไป ซึ่งหากผู้กระท าผิดประสงค์
จะระงับคดีด้วยการเปรียบเทียบปรับ สามารถกระท าได้ ดังนี้ 

1. แจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่ส านักงาน กสทช. กลุม่งานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์เคลื่อนที่และ
โทรทัศน์ในระบบไอพี (พส.) เพ่ือตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับรายละเอียดของเครื่องส่งฯ    
ที่ได้ส าแดงเมื่อครั้งขอใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

2. ต้องมาให้ถ้อยค าเก่ียวกับการกระท าผิดกับพนักงานเจ้าหน้าที่ กสทช. กลุ่มงานกฎหมายในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (มส.) โดยผู้กระท าผิดต้องยอมรับสารภาพต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ว่าได้กระท าความผิดจริงและยินยอมเสียค่าปรับตามที่เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต
เปรียบเทียบปรับ 

3. เมื่อผู้กระท าผิดช าระค่าปรับเรียบร้อยตามฐานความผิด ให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาต ดังนี้ 
3.1 ใบอนุญาต “ท า” หรือ “น าเข้า” เครื่องส่งฯ 
3.2 ใบอนุญาต “มี”   หรือ “ใช้” เครื่องส่งฯ 
3.3 ใบอนุญาต”ตั้ง”สถานีวิทยุฯ 

 
กรณีเครื่องส่งฯ ที่จะขอรับใบอนุญาตฯ ไม่ใช่ เครื่องส่งฯ ที่ผู้ได้รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียงฯ ท าเครื่องส่งฯ ด้วยตนเอง แม้จะได้ช าระค่าเปรียบเทียบปรับแล้ว ก็ยังไม่สามารถออก
ใบอนุญาต “ใช้” เครื่องส่งฯ ได้ จนกว่าผู้ผลิต ผู้ท า หรือผู้น าเข้าเครื่องส่งฯ นั้นจะถูกด าเนินคดีตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องและได้รับใบอนุญาตให้ “ท า” หรือ “น าเข้า” เรียบร้อยแล้ว 

 

กรณีเครื่องส่งฯ ได้น าเข้ามาจากต่างประเทศ ผู้น าเข้าจะต้องไปด าเนินการตามกฎหมายว่าศุลกากร
ก่อน จึงสามารถด าเนินการเปรียบเทียบปรับและออกใบอนุญาตน าเข้าตาพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 
2498 

 
รายการเอกสาร  ส ำหรับกรณีผู้ ยื่นขออนุญำต เป็นผู้ ได้ รับใบอนุญำตทดลองประกอบกิจกำร
วิทยุกระจำยเสียง 

 ส าเนาใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  (ด้านหน้า ด้านหลัง) พร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้อง 

 ส าเนาเอกสารแสดงการจัดตั้งนิติบุคคล/กลุ่มคน   
 กรณีท่ีผู้มีอ านาจด าเนินการยื่นค าขอด้วยตนเอง (รับรองส าเนาถูกต้อง/บัตรจะต้องไม่หมดอายุ)  

o ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาหนังสือสุทธิ (กรณีพระสงฆ์) หรือส าเนาบัตร
ประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  

o ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอ านาจกระท าการ  
 กรณมีอบอ านาจให้ด าเนินการยื่นค าขอฯ (รับรองส าเนาถูกต้อง/บัตรจะต้องไม่หมดอายุ)  

o หนังสือมอบอ านาจให้ด าเนินการเกี่ยวกับการขอระงับคด ี 
o ผู้มอบอ านาจ (รบัรองส าเนาถูกต้อง/บัตรจะต้องไม่หมดอายุ)  

 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาหนังสือสุทธิ (กรณีพระสงฆ์) หรือบัตร
ประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  

 ส าเนาทะเบียนบ้าน  
o ผู้รับมอบอ านาจ (รับรองส าเนาถูกต้อง/บัตรจะต้องไม่หมดอายุ)  
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 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาหนังสือสุทธิ (กรณีพระสงฆ์) หรือบัตร
ประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  

 ส าเนาทะเบียนบ้าน  
 เอกสารรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับเครื่องส่งฯ ที่ได้ยื่นรูปถ่ายเครื่องส่งฯ ที่ให้ไว้กับส านักงาน กสทช. 

ตอนขออนุญาตเป็นผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 
o รายงานผลการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงตัวจริง ของ

เครื่องส่งฯ ที่ได้ยื่นรูปถ่ายเครื่องส่งฯ ที่ให้ไว้กับส านักงาน กสทช. ตอนขออนุญาตเป็นผู้
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พร้อมส าเนา 1ชุด  

o หรือ น าเครื่องส่งฯ ที่ได้ยื่นรูปถ่ายเครื่องส่งฯ ที่ให้ไว้กับส านักงาน กสทช. ตอนขออนุญาต
เป็นผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง เพ่ือมาด าเนินการท ารูปพรรณสัณฐาน ใน
กรณีท่ีต้องการครอบครองเครื่องส่งฯ แต่ห้ามใช้งาน (เพ่ือขอใบอนุญาต “มี” ) 

o หรือ เอกสารหนังสือแจ้งการท าลายเครื่องส่งฯ พร้อมหลักฐานตามที่ส านักงาน กสทช. 
ก าหนด และประจักษ์พยานที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

 บันทึกส่งตัวเข้าสู่การขอระงับคดี (ส านักงาน กสทช. เป็นผู้จัดท า) 
 
ข้อควรรู้ 
ควำมผิดฐำนลักลอบหนีศุลกำกร 

การลักลอบหนีศุลกากร หมายถึง การน าของที่ยังไม่ได้เสียค่าภาษีอากร หรือของที่ควบคุมการน าเข้า
หรือของที่ยังไม่ได้ผ่านพิธีการศุลกากรโดยถูกต้องเข้ามาหรือส่งออกไปนอกประเทศไทย โดยของที่ลักลอบหนี
ศุลกากรอาจเป็นของที่ต้องเสียภาษีหรือไม่ต้องเสียภาษีก็ได้ หรืออาจเป็นของต้องห้ามหรือของต้องจ ากัด
หรือไม่ก็ได้ หากไม่น ามาผ่านพิธีการศุลกากร ก็มีความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากร ทั้งนี้ กฎหมายศุ ลกากรได้
ก าหนดโทษผู้กระท าผิดฐานลักลอบหนีศุลกากรส าหรับความผิดครั้งหนึ่งๆ ไว้สูงสุดคือ ให้ริบของที่ลักลอบหนี
ศุลกำกรและปรับเป็นเงิน 4 เท่ำของของรำคำรวมค่ำภำษีอำกร หรือจ ำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือท้ังปรับและจ ำ 

 
หลักเกณฑ์กำรด ำเนินคดีและเปรียบเทียบคดีควำมผิดตำมพรบ.วิทยุคมนำคม พ.ศ.2498 (ตำมค ำสั่ง กทช.ที่ 
10/2548) 

1. ความผิดฐานมีเครื่องส่งฯ โดยไม่ได้รับใบอนุญาต ปรับ 5,000 บาท 
2. ความผิดฐานใช้เครื่องส่งฯ โดยไม่ได้รับใบอนุญาต ปรับ 5,000 บาท 
3. ความผิดฐานตั้งสถานีฯ โดยไม่ได้รับใบอนุญาต ปรับ 7,000 บาท 
4. กระท าความผิดฐานท าเครื่องส่งฯ โดยไม่ได้รับใบอนุญาต ปรับ 7,000 บาท 
5. กระท าความผิดฐานน าเข้าเครื่องส่งฯ โดยไม่ได้รับใบอนุญาต 7,000 บาท 
6. หากผู้ต้องหามีเจตนากระท าความผิดเพ่ือประโยชน์ทางการค้า ให้ปรับในอัตราไม่น้อยกว่า 2 เท่าของ

จ านวนค่าปรับสุดท้าย (เมื่อพิจารณาถึงเหตุเพ่ิมโทษและลดโทษแล้ว) 
7. ความผิดฐานน าเข้าเครื่องส่งฯ โดยไม่ได้รับใบอนุญาต กรณีเครื่องส่งฯ ของกลางถูกกักไว้ที่ด่าน

ศุลกากร กรมศุลกากร หากเป็นการกระท าความผิดโดยเจตนาหลีกเลี่ยงไม่ขอใบอนุญาต ปรับ     
7,000 บาท 

8. ความผิดฐานค้าเครื่องส่งฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต ปรับ 7,000 บาท 
9. ความผิดฐานใช้ความถ่ีวิทยุไม่ถูกต้องตามท่ีได้รับใบอนุญาต ปรับ 7,000 บาท 
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10. กรณีผู้ต้องหากระท าความผิดฐานมีเครื่องส่งฯ โดยไม่ได้รับใบอนุญาตและกระท าความผิดฐานอ่ืนด้วย 
ให้ปรับฐานมีเครื่องโดยไม่ได้รับใบอนุญาต 2,000 บาท 

11. กรณีผู้ต้องหามีเครื่องส่งฯ ของกลางเกินกว่า 2 เครื่องให้เพ่ิมค่าปรับในอัตราเครื่องละ 500 บาท 
นับตั้งแต่เครื่องที่ 3 เป็นต้นไป 

12. กรณีผู้ต้องหาเป็นนิติบุคคลให้เพิ่มค่าปรับ 2,000 บาท 
13. กรณีผู้ต้องหาข่มขู่ เสนอให้สินบนเจ้าพนักงาน มีพฤติการณ์ที่ท้าทาย ดูหมิ่นเหยียดหยามพนักงาน 

หรือมีเหตุอันควรเพ่ิมโทษอ่ืน ให้เพ่ิมค่าปรับ หรือ หากเป็นกรณีที่ผู้ต้องหาควรได้รับโทษจ าคุก หรือ มี
พฤติการณ์ที่กระทบต่อความมั่นคงหรือความสงบเรียบร้อยของประชาชน ไม่เปรียบเทียบ ให้
ด าเนินคดีทางศาล แล้วแต่กรณี โดยพิจารณาเป็นรายๆ ไป 
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บทที่ 8 แนวทางการบริหารจัดการเครื่องส่งของสถานี 
 
 ตามมติ กสท. วันที่ 7 พฤษภาคม 2556 อนุญาตให้ผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง ให้มีเครื่องส่งฯ เพ่ือใช้งานหลัก 1 เครื่อง และสามารถขอเครื่องส่งฯ เพ่ือส ารองใช้งานอีก   
1 เครื่อง ซึ่งจะต้องถูกติดตั้งเพ่ือใช้งาน ณ สถานีของผู้ยื่นขออนุญาตเท่านั้น  
 

 ต้องเข้าใจเดิมว่า ในขณะที่ยื่นเรื่องขอรับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ทุกสถานี
ได้ส าแดงมีเครื่องส่งฯเดิม เพียงเครื่องเดียวเท่านั้น การที่จะมีเครื่องส่งฯเพ่ิมเติมตามมติ กสท. อนุญาตนั้น 
ต้องยื่นเรื่องขออนุญาตใช้เครื่องส่งฯ เพ่ิมเติมภายหลังที่ได้ด าเนินการระงับคดีด้วยการเปรียบเทียบปรับ ทั้งนี้
ต้องชี้แจงอย่างชัดเจนว่าเครื่องส่งฯเดิมที่ได้แสดงตอนยื่นเรื่องขอรับอนุญาตทดลองประกอบกิจการนั้น จะ
ด าเนินการอย่างไร เช่น หากเครื่องส่งฯเดิม ยังไม่ผ่านการตรวจ ก็ต้องเลือกว่าจะขอมีเครื่องส่งฯครอบครอง/น า
ออก/ท าลาย/ขายให้ผู้ที่ได้รับอนุญาตเพ่ือครอบครอง อย่างใดอย่างหนึ่ง เพราะไม่สามารถน าไปใช้งานได้ หรือ 
หากเครื่องส่งฯ เดิม ผ่านการตรวจ ก็ต้องขออนุญาต “ใช้” เครื่องส่งฯ และขออนุญาต “ตั้ง” สถานีฯ โดยยื่น
เรื่องมาพร้อมกัน 
 

 สถานีบางรายครอบครองเครื่องส่งฯ ไว้มากกว่า 1 เครื่องที่ได้ส าแดงไว้ในการขอรับอนุญาตทดลอง 
ต้องถือว่า ได้ครอบครองเครื่องส่งฯ เครื่องเดียวตามส าแดง และเครื่องส่งฯ ที่เหลือต้องขอยื่นเรื่องขออนุญาต
ท าและใช้เครื่องส่งฯ เพ่ิมเติม อาจส าแดงเครื่องส่งฯ ที่ตนมีในครอบครองทั้งหมดในการระงับคดีคราวเดียวกัน
ได้ และต้องด าเนินการขออนุญาต “ท า” “ใช้” เครื่องส่งฯ ย้อนหลังด้วย แต่จะขออนุญาต “มี” เครื่องที่ไม่ใช่
เครื่องที่ส าแดงเดิมไม่ได ้
 

 สถานีหลายสถานีต้องการมีเครื่องส่งฯ ใหม่เพ่ิมเติม อาจเพ่ือใช้งานหลัก โดยที่มีเครื่องส่งฯเดิมที่ผ่าน
การตรวจใช้เป็นเครื่องส่งฯ ใช้ส ารอง หรือ ได้ยื่นเรื่องเครื่องส่งฯเดิมขอให้อนุญาตมีเพ่ือครอบครองแต่ห้ามใช้
งานแล้ว ก็สามารถยื่นขออนุญาต “ท า/น าเข้า” “ใช้” เครื่องส่งใหม่ได้ ทั้งเพ่ือใช้เพ่ือใช้งานหลัก หรือ ใช้
ส ารองได้ เหตุผลความจ าเป็นตามเงื่อนไขมติ กสท. ทั้งนี้ เครื่องส่งฯ ทั้งหมดที่ขออนุญาต ต้องตั้งอยู่ภายใน
บริเวณสถานีที่ได้ระบุที่ตั้งสถานีเท่านั้น ห้ามน าไปใช้กับสถานีอ่ืน หรือ ออกอากาศพร้อมกัน หรือ ใช้ความถี่ที่
ไม่ได้แจ้งความประสงค์ โดยเด็ดขาด จะถือว่า ปฏิบัติผิดเงื่อนไขการอนุญาต 
 

 เมื่อทุกเครื่องส่งฯ ได้รับอนุญาต จะได้รับสติ๊กเกอร์ทะเบียน “ใช้” เพ่ือน าไปติดที่เครื่องส่งฯรับ
อนุญาต และ สถานีต้องขออนุญาต “ตั้ง” สถานีวิทยุคมนาคม เป็นขั้นตอนสุดท้ายของพิธีการทั้งหมด 
 

สถานีควรปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในการบริหารสถานี ซึ่งจะมีกล่าวในบทต่อๆ ไป 
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บทที่ 9 อยากผ่านขั้นตอนไว ซ้ือเครื่องใหม!่ 
กลายเป็นช้าวุ่นวาย 

 
 สถานีบางรายใจร้อนเร่งรีบซื้อเครื่องส่งฯใหม่ครอบครอง เนื่องจากมั่นใจว่า เครื่องส่งฯเดิมที่ตนส าแดง
ไว้ไม่ผ่านการตรวจแน่นอน แล้วเอาเครื่องส่งฯใหม่ไปตรวจวัดผ่านติดสติ๊กเกอร์ กสทช. เรียบร้อยแล้ว อย่างนี้
งานเข้าสถานีหลายเรื่อง ต้องมาด าเนินการ พอสรุปได้ดังนี้คือ 
 

1. ด าเนินการเกี่ยวข้องกับเครื่องส่งฯ ที่ได้ยื่นรูปถ่ายเครื่องส่งฯ ที่ให้ไว้กับส านักงาน กสทช. ตอนขออนุญาต
เป็นผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 
1.1. รายงานผลการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงตัวจริง ของเครื่องส่งฯ    

ที่ได้ยื่นรูปถ่ายเครื่องส่งฯ ที่ให้ไว้กับส านักงาน กสทช. ตอนขออนุญาตเป็นผู้ทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พร้อมส าเนา 1 ชุด  

1.2. หรือ น าเครื่องส่งฯ ที่ได้ยื่นรูปถ่ายเครื่องส่งฯ ที่ให้ไว้กับส านักงาน กสทช. ตอนขออนุญาตเป็นผู้
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง เพ่ือมาด าเนินการท ารูปพรรณสัณฐาน ในกรณีที่ต้องการ
ครอบครองเครื่องส่งแต่ห้ามใช้งาน (เพ่ือขอใบอนุญาต “มี” ) 

1.3. หรือ เอกสารหนังสือแจ้งการท าลายเครื่องส่งฯ พร้อมหลักฐานตามที่ส านักงาน กสทช. ก าหนด และ
ประจักษ์พยานที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

2. ต้องมาด าเนินการระงับคดีด้วยการเปรียบเทียบปรับทั้งเครื่องส่งฯเดิม และเครื่องส่งฯใหม่ที่ครอบครอง 
3. ผู้ผลิต/น ำเข้ำ ต้องถูกด ำเนินคดี หรือมำด ำเนินกำรระงับคดีด้วยกำรเปรียบเทียบปรับ ข้อหำท ำ/น ำเข้ำ

เครื่องส่งฯใหม่โดยไม่ได้รับอนุญำต 
4. หำกเครื่องส่งฯ น ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ จะต้องไปด ำเนินกำรทำงกรมศุลกำกรให้เป็นที่เรียบร้อย ถึง

สำมำรถด ำเนินกำรในขั้นตอนต่อไปได้ ซึ่งหำกกรมศุลกำกรต้องริบของกลำงไป ก็เท่ำกับไม่มีเครื่องส่งฯใหม่
เข้ำสู่กำรอนุญำต 

5. ด าเนินการขออนุญาตเกี่ยวกับเครื่องส่งฯเดิมให้เรียบร้อย และยื่นเรื่องขออนุญาตเกี่ยวกับเครื่องส่งใหม่
พร้อมกัน ทั้งนี้ ผู้ผลิต/น าเข้าต้องมาด าเนินการขออนุญาตท า/น าเข้า ให้เรียบร้อยก่อน  

6. ด าเนินการตามข้ันตอนสุดท้าย เพื่อขอใช้เครื่องส่งฯ และตั้งสถานีฯ  
 

จะเห็นได้ว่า ขั้นตอนที่ไปซื้อเครื่องส่งฯใหม่ก่อนที่จะไปตรวจหรือขออนุญาตต่างๆ กับส านักงาน 
กสทช. มีความยุ่งยากวุ่นวายแถมซ้ ามีข้ันตอนมากกว่าถึง 2 ขั้นตอนที่จะไปด าเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้องเสีย
อีก และมีความเสี่ยงที่อาจถูกกรมศุลกากรริบเครื่องส่งฯใหม่เป็นของกลาง หากเป็นเครื่องส่งฯ ที่น าเข้ามาโดย
ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย และติดขัดขั้นตอนที่ไม่สามารถได้เอกสารผ่านพิธีการศุลกากรได้ 
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บทที่ 10 การขออนุญาตท าเครือ่งสง่ฯ 
 
 เครื่องส่งฯ ที่ได้ส าแดงในการยื่นขอรับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง หากสถานี
เป็นผู้ท าเครื่องส่งฯ ใช้เอง ก็ต้องยื่นขออนุญาตท าเครื่องส่งฯ แต่หากซื้อมาจากผู้ผลิตหรือช่างท าเครื่องส่งฯ   
ในประเทศไทย ผู้ผลิตหรือช่างท าเครื่องส่งฯต้องถูกด าเนินคดีหรือมาระงับคดีด้วยการเปรียบเทียบปรับ แล้วมา
ด าเนินการขออนุญาตท าเครื่องส่งฯควบกับขออนุญาตค้าย้อนหลังเช่นเดียวกัน 
 

 ในกรณีที่สถานีมีความประสงค์ที่จะมีเครื่องส่งฯ เพ่ิมเติมตามเงื่อนไขมติ กสท. จะต้องได้รับอนุญาตที่
เกี่ยวข้องกับเครื่องส่งฯเดิมให้เรียบร้อยก่อน และมาด าเนินการขออนุญาต “ท า” เครื่องส่งฯ เอง หรือให้ผู้ผลิต
ในประเทศไทยที่ตนซื้อ มาด าเนินการขออนุญาต “ท า” เครื่องส่งฯ โดยต้องมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
รายการเอกสาร ส ำหรับกรณีผู้ยื่นขออนุญำตเป็นผู้ได้รับใบอนุญำตทดลองประกอบกิจกำร
วิทยุกระจำยเสียง (สถานีเป็นผู้ท าเครื่องส่งฯเอง) 

 ค าขอใบอนุญาต ตามแบบ ฉก.1 กรอกรายละเอียดพร้อมแนบเอกสารตามข้อ 2 ข้อ 3.1 และข้อ 4  
ในแบบ ฉก.1   

 กรณีท่ีผู้มีอ านาจด าเนินการยื่นค าขอด้วยตนเอง (รับรองส าเนาถูกต้อง/บัตรจะต้องไม่หมดอายุ)  
o ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาหนังสือสุทธิ (กรณีพระสงฆ์) หรือส าเนาบัตร

ประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
o ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอ านาจกระท าการ  

 กรณมีอบอ านาจให้ด าเนินการยื่นค าขอฯ (รับรองส าเนาถูกต้อง/บัตรจะต้องไม่หมดอายุ)  
o หนังสือมอบอ านาจให้ด าเนินการยื่นค าขออนุญาต “ท า” เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง ผนึก

อากรแสตมป์ 10/30 บาท 
o ผู้มอบอ านาจ (รับรองส าเนาถูกต้อง/บัตรจะต้องไม่หมดอายุ)  

 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาหนังสือสุทธิ (กรณีพระสงฆ์) หรือบัตร
ประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  

 ส าเนาทะเบียนบ้าน  
o ผู้รับมอบอ านาจ (รับรองส าเนาถูกต้อง/บัตรจะต้องไม่หมดอายุ)  

 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาหนังสือสุทธิ (กรณีพระสงฆ์) หรือบัตร
ประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  

 ส าเนาทะเบียนบ้าน  
 ส าเนาใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของสถานี (ด้านหน้า ด้านหลัง) และระบุ

ข้อความว่า ขอท าเพ่ือ “ใช้”/ “ส ารองใช้”/หรือขอท าเพ่ือ “มี” ไว้ในครอบครอง (โดยไม่น ามาใช้ใน
การทดลองประกอบกิจการ) พร้อมผู้มีอ านาจลงนามรับรอง 

 แบบแปลนวงจรของเครื่องส่งฯ ที่ได้ออกแบบ 
 



               การขึน้ทะเบียนเคร่ืองสง่วิทยฯุส าหรับผู้ทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง  
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม ฉก.1 

 
 

รายการเอกสาร ส ำหรับกรณีผู้ยื่นขออนุญำตไม่เป็นผู้ได้รับใบอนุญำตทดลองประกอบกิจกำร
วิทยุกระจำยเสียง (ผู้ผลิตหรือช่างท า) 

 ค าขอใบอนุญาต ตามแบบ ฉก.1 กรอกรายละเอียดพร้อมแนบเอกสารตามข้อ 2 ข้อ 3.1 และข้อ 4  
ในแบบ ฉก.1 

 ส าเนาเอกสารแสดงการจัดตั้งนิติบุคคล (กรณีเป็นร้านค้า) 
 กรณีท่ีผู้มีอ านาจด าเนินการยื่นค าขอด้วยตนเอง (รับรองส าเนาถูกต้อง/บัตรจะต้องไม่หมดอายุ)  

o ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
o ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอ านาจกระท าการ  
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 กรณมีอบอ านาจให้ด าเนินการยื่นค าขอฯ (รับรองส าเนาถูกต้อง/บัตรจะต้องไม่หมดอายุ)  
o หนังสือมอบอ านาจให้ด าเนินการยื่นค าขออนุญาต “ท า” เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง ผนึก

อากรแสตมป์ 10/30 บาท 
o ผู้มอบอ านาจ (รับรองส าเนาถูกต้อง/บัตรจะต้องไม่หมดอายุ)  

 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
 ส าเนาทะเบียนบ้าน  

o ผู้รับมอบอ านาจ (รับรองส าเนาถูกต้อง/บัตรจะต้องไม่หมดอายุ)  
 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาหนังสือสุทธิ (กรณีพระสงฆ์) หรือบัตร

ประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
 ส าเนาทะเบียนบ้าน  

 ส าเนาใบอนุญาต “ค้า” เครื่องวิทยุคมนาคม ของผู้ผลิตหรือช่างท าที่ยื่นขออนุญาตฯ  
 ส าเนาสัญญาซื้อ-ขาย หรือ ส าเนาใบสั่งซื้อเครื่องส่งฯ จากผู้ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง  
 ส าเนาใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของผู้ซื้อ (ด้านหน้า ด้านหลัง) และระบุ

ข้อความว่า ขอท าเพ่ือใช้/ส ารองใช้ พร้อมผู้มีอ านาจของสถานีลงนามรับรอง 
 

อาจมีบางกรณีที่สถานีได้สั่งซื้อเครื่องส่งฯ เพ่ิม ซึ่งความจริงแล้วได้เพียงเครื่องเดียวหรือสองเครื่อง
แล้วแต่กรณี แต่ได้ไปสั่งซื้อกับผู้ขายมากกว่า 1 ราย ส านักงาน กสทช. จะรับเอกสารขออนุญาต “ท า/น าเข้า” 
จากผู้ขายตามจ านวนสิทธิที่ได้เท่านั้น หากสถานีไม่ระบุว่าใช้เครื่องใดเป็นเครื่องหลัก ส านักงาน กสทช. จะ
ล าดับสิทธิ์ใช้เป็นเครื่องหลักเป็นล าดับแรก และสิทธิ์ส ารองใช้เป็นล าดับรอง ทั้งนี้ หากผู้ขายรายอ่ืนที่มายื่น
หลังจากถูกนับสิทธิ์หมดแล้วจะถูกปฏิเสธการให้อนุญาต ซึ่งเป็นความเสี่ยงของผู้ขายที่จะต้องแน่ใจว่า ผู้ซื้อ
ไม่ได้สั่งซื้อมากกว่าเงื่อนไขมติ กสท. และเมื่อสถานีได้รับเครื่องส่งฯ จากผู้ผลิต จะต้องด าเนินการตรวจ
เครื่องส่งฯ ให้ผ่านมาตรฐานเกณฑ์ที่ กสทช. ก าหนดจากห้องปฏิบัติการฯ ที่ได้รับอนุญาต และหากเครื่องส่งฯ
ไม่สามารถผ่านมาตรฐาน จะต้องท าลายเครื่องส่งฯ เท่านั้น ห้ามน าไปใช้หรือขายให้ผู้อ่ืนและไม่สามารถขอ
อนุญาต “ใช้” เครื่องส่งได ้
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บทที่ 11 การขอน าเข้าเครื่องส่งฯ จากต่างประเทศ 
 

หากเครื่องส่งฯ ที่ได้ส าแดงในการยื่นขอรับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง เป็น
เครื่องส่งฯ ที่น าเข้าที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ผู้น ำเข้ำฯ ต้องมำระงับคดีฯ และต้องไปด ำเนินกำรทำงกรม
ศุลกำกรให้เป็นที่เรียบร้อย และมำด ำเนินกำรขออนุญำต “น ำเข้ำ” เครื่องส่งฯ ควบกับขออนุญำตค้ำย้อนหลัง 
สถานีจึงสามารถด าเนินการขออนุญาต “ใช้” เครื่องส่งฯ ดังกล่าวต่อไปได ้

 

 ในกรณีที่สถานีมีความประสงค์ที่จะมีเครื่องส่งฯ เพ่ิมเติมตามเงื่อนไขมติ กสท. จะต้องได้รับอนุญาตที่
เกี่ยวข้องกับเครื่องส่งฯเดิมให้เรียบร้อยก่อน จึงสามารถด าเนินการ หรือ ให้ผู้น าเข้ามาด าเนินการขออนุญาต 
“น าเข้า”เครื่องส่งฯ โดยต้องมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
รายการเอกสาร ส ำหรับกรณีผู้ยื่นขออนุญำตเป็นผู้ได้รับใบอนุญำตทดลองประกอบกิจกำร
วิทยุกระจำยเสียง (สถานีเป็นผู้น าเข้าฯเอง) 

 ค าขอใบอนุญาต ตามแบบ ฉก.1 กรอกรายละเอียดพร้อมแนบเอกสารตามข้อ 2 ข้อ 3.1 และข้อ 4  
ในแบบ ฉก.1 

 กรณทีี่ผู้มีอ านาจด าเนินการยื่นค าขอด้วยตนเอง (รับรองส าเนาถูกต้อง/บัตรจะต้องไม่หมดอายุ)  
o ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาหนังสือสุทธิ (กรณีพระสงฆ์) หรือส าเนาบัตร

ประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
o ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอ านาจกระท าการ  

 กรณมีอบอ านาจให้ด าเนินการยื่นค าขอฯ (รับรองส าเนาถูกต้อง/บัตรจะต้องไม่หมดอายุ)  
o หนังสือมอบอ านาจให้ด าเนินการยื่นค าขออนุญาต “น าเข้า” เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง 

ผนึกอากรแสตมป์ 10/30 บาท 
o ผู้มอบอ านาจ (รับรองส าเนาถูกต้อง/บัตรจะต้องไม่หมดอายุ)  

 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาหนังสือสุทธิ (กรณีพระสงฆ์) หรือบัตร
ประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  

 ส าเนาทะเบียนบ้าน  
o ผู้รับมอบอ านาจ (รับรองส าเนาถูกต้อง/บัตรจะต้องไม่หมดอายุ)  

 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาหนังสือสุทธิ (กรณีพระสงฆ์) หรือบัตร
ประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  

 ส าเนาทะเบียนบ้าน  
 ส าเนาใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของสถานี (ด้านหน้า ด้านหลัง) และระบุ

ข้อความว่า ขอน าเข้าเพ่ือใช้/ส ารองใช้/มีไว้ในครอบครอง พร้อมผู้มีอ านาจลงนามรับรอง 
 แค็ตตาล๊อก (Catalog) ข้อก าหนดทางวิชาการ (Technical Specification)  
 ส าเนาใบตอบรับการสั่งซื้อ (Order Confirmation) หรือ ใบแจ้งส่งสินค้า (Delivery Order) จาก

ผู้ขาย 



               การขึน้ทะเบียนเคร่ืองสง่วิทยฯุส าหรับผู้ทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง  
                และขัน้ตอนการขออนญุาตท ำ น ำเข้ำ ใช้ เคร่ืองสง่ฯ และตัง้สถานีฯ 29 

 
ตัวอย่างแบบฟอร์ม ฉก.1 

 
รายการเอกสาร ส ำหรับกรณีผู้ยื่นขออนุญำตไม่เป็นผู้ได้รับใบอนุญำตทดลองประกอบกิจกำร
วิทยุกระจำยเสียง (ผู้ขายน าเข้าฯ) 

 ค าขอใบอนุญาต ตามแบบ ฉก.1 กรอกรายละเอียดพร้อมแนบเอกสารตามข้อ 2 ข้อ 3.1 และข้อ 4  
ในแบบ ฉก.1 

 ส าเนาเอกสารแสดงการจัดตั้งนิติบุคคล  
 กรณีท่ีผู้มีอ านาจด าเนินการยื่นค าขอด้วยตนเอง (รับรองส าเนาถูกต้อง/บัตรจะต้องไม่หมดอายุ)  

o ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  
o ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอ านาจกระท าการ  

 กรณมีอบอ านาจให้ด าเนินการยื่นค าขอฯ (รับรองส าเนาถูกต้อง/บัตรจะต้องไม่หมดอายุ)  
o หนังสือมอบอ านาจให้ด าเนินการยื่นค าขออนุญาต “น าเข้า” เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง ผนึก

อากรแสตมป์ 10/30 บาท 
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o ผู้มอบอ านาจ (รับรองส าเนาถูกต้อง/บัตรจะต้องไม่หมดอายุ)  
 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  
 ส าเนาทะเบียนบ้าน  

o ผู้รับมอบอ านาจ (รับรองส าเนาถูกต้อง/บัตรจะต้องไม่หมดอายุ)  
 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาหนังสือสุทธิ (กรณีพระสงฆ์) หรือบัตร

ประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
 ส าเนาทะเบียนบ้าน  

 ส าเนาใบอนุญาต “ค้า” เครื่องวิทยุคมนาคม ของผู้น าเข้าฯ  
 ส าเนาสัญญาซื้อ-ขาย หรือ ส าเนาใบสั่งซื้อเครื่องส่งฯ จากผู้ ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง  
 ส าเนาใบอนุญาตค้า (กรณีขอน าเข้าเพ่ือส ารองจ าหน่าย) 
 ส าเนาเอกสารแสดงการจัดตั้งนิติบุคคล/หน่วยงาน 
 ส าเนาใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของผู้ซื้อ (ด้านหน้า ด้านหลัง) และระบุ

ข้อความว่า ขอน าเข้าเพ่ือใช้/ส ารองใช้ พร้อมผู้มีอ านาจของสถานีลงนามรับรอง 
 แค็ตตาล๊อก (Catalog) ข้อก าหนดทางวิชาการ (Technical Specification)  
 ส าเนาใบตอบรับการสั่งซื้อ (Order Confirmation) หรือ ใบแจ้งส่งสินค้า (Delivery Order) จาก

ผู้ขาย 
 

เมื่อสถานีได้รับเครื่องส่งฯจาก ผู้น าเข้า จะต้องด าเนินการตรวจเครื่องส่งฯให้ผ่านมาตรฐานเกณฑ์ที่ 
กสทช. ก าหนดจากห้องปฏิบัติการฯ ที่ได้รับอนุญาต หากเครื่องส่งฯไม่สามารถผ่านมาตรฐาน จะต้องน าออก

จากราชอาณาจักร ห้ามน าไปใช้หรือขายให้ผู้อ่ืนและไม่สามารถขออนุญาต “ใช้” เครื่องส่งได้
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บทที่ 12 การขออนุญาตใช้เครือ่งสง่ฯ 
 

เมื่อเครื่องส่งฯ ที่ได้ส าแดงในการยื่นขอรับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  หรือ
เครื่องส่งฯใหม่ ที่ได้รับอนุญาต “ท า/น าเข้า” เครื่องส่งฯ แล้ว และสถานีมีความประสงค์ที่จะใช้เครื่องส่งฯ 
ดังกล่าวในกิจการของสถานี จะต้องด าเนินการขออนุญาต “ใช้” เครื่องส่งฯ 

  

สถานีต้องออกอากาศด้วยเครื่องส่งฯ ที่ได้รับอนุญาตให้ “ใช้” ตาม พรบ.วิทยุคมนาคม พ.ศ.2498 
เท่านั้น ในกรณีที่ต้องการขอใช้เครื่องส่งฯ มากกว่าหนึ่งเครื่อง ให้ระบุว่าเครื่องใดใช้เป็นหลัก และเครื่องส่งฯ ใด
ใช้เป็นเครื่องส ารองใช้ ให้ระบุในเอกสาร ฉก.2 ด้วย โดยต้องมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
รายการเอกสาร 

 ค าขอใบอนุญาต ตามแบบ ฉก.2 กรอกรายละเอียดพร้อมแนบเอกสารตามข้อ 2 และข้อ 4 ในแบบ 
ฉก.2 

 ส าเนาใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงของสถานี (ด้านหน้า ด้านหลัง) และระบุ
ข้อความว่า ขอท าเพ่ือใช้/ส ารองใช้ พร้อมผู้มีอ านาจลงนามรับรอง (ควรตรงกับที่ได้ยื่นขออนุญาต     
“ท า/น าเข้า” ใน ฉก.1 เดิม หากไม่ตรง ให้ชี้แจงเหตุผลประกอบ) 

 กรณีท่ีผู้มีอ านาจด าเนินการยื่นค าขอด้วยตนเอง  (รับรองส าเนาถูกต้อง/บัตรจะต้องไม่หมดอายุ)  
o ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาหนังสือสุทธิ (กรณีพระสงฆ์) หรือส าเนาบัตร

ประจ าตวัเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
o ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอ านาจกระท าการ  

 กรณมีอบอ านาจให้ด าเนินการยื่นค าขอฯ (รับรองส าเนาถูกต้อง/บัตรจะต้องไม่หมดอายุ)  
o หนังสือมอบอ านาจให้ด าเนินการยื่นค าขอการอนุญาต “ใช้” เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง  
o ผู้มอบอ านาจ (รับรองส าเนาถูกต้อง/บัตรจะต้องไม่หมดอายุ)  

 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาหนังสือสุทธิ (กรณีพระสงฆ์) หรือบัตร
ประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  

 ส าเนาทะเบียนบ้าน  
o ผู้รับมอบอ านาจ (รับรองส าเนาถูกต้อง/บัตรจะต้องไม่หมดอายุ)  

 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาหนังสือสุทธิ (กรณีพระสงฆ์) หรือบัตร
ประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ส าเนาทะเบียนบ้าน  

 ส าเนาใบอนุญาต “ท า” ในกรณีท ำเครื่องส่งฯ หรือ ผลิตเครื่องส่งฯ ในประเทศ  
 หรือ ส าเนาใบอนุญาต “น าเข้า” และ ส าเนาเอกสารที่แสดงว่าเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงได้รับการ

อนุญาตน าเข้าตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร ในกรณีเครื่องส่งถูกน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ 
 หรือ ส าเนาใบขออนุญาต “โอน” (ฉก.2) ของผู้โอน และส าเนาใบอนุญาต “มี” หรือ “ใช้” ของผู้โอน 

ในกรณีรับโอนเครื่องส่งฯ 
 เอกสารรายงานผลการทดสอบเครื่องส่งฯ ที่จะขออนุญาตฯ จากห้องปฏิบัติการทดสอบฯ ที่มีผลการ

ทดสอบว่าผ่านมาตรฐาน และติดเครื่องหมายการตรวจเครื่องส่งฯ  
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม ฉก.2 

 
เมื่อส านักงาน กสทช. ได้อนุญาต “ใช้” เครื่องส่งฯ แล้ว ส านักงาน กสทช. จะออกเอกสารใบอนุญาต 

และสติ๊กเกอร์เครื่องหมายอนุญาต “ใช้” ที่ก ากับเลขที่ใบอนุญาตฯ ซึ่งสถานีต้องน าสติ๊กเกอร์เครื่องหมาย
ดังกล่าวฯ แกะไปติดที่ต าแหน่งด้านหน้า บนเครื่องส่งฯ ที่ได้รับอนุญาตในส่วน Power Amplifier สามารถ
มองเห็นได้ชัดเจน พร้อมจัดท าตราอักษร และหมายเลขเครื่อง ตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาตติดไว้ที่เครื่องใน
ต าแหน่งที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนด้วย เหมือนทะเบียนรถยนต์ที่ต้องแสดงไว้ด้านหน้ารถฯ และให้แสดง
เอกสารใบอนุญาต “ใช้” ใส่ซองพลาสติกใสผูกเชือกห้อยไว้ข้างเครื่องส่งฯ หรือติดกรอบแสดงให้เห็นอย่าง
ชัดเจนในพื้นที่สถานีฯ ที่ได้ระบุในใบอนุญาตฯ 
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ตวอย่างใบอนุญาต “ใช้” เครื่องส่งฯ 
ตัวอย่างสติ๊กเกอร์เครื่องหมายอนุญาต 
“ใช้” ที่ก ากับเลขใบอนุญาต มีเงาตรา

ครุฑปิดทับสติ๊กเกอร์อีกชั้น 
 

ตัวอย่ำง 
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บทที่ 13 การอนุญาตให้ตั้งสถานีวทิยุคมนาคมจากกรมการบินพลเรือน 
(กรณีสถานีอยู่ในเขตปลอดภัยทางการบิน) 

 
พรบ. การเดินอากาศ พ.ศ. 2497 
 

มาตรา 58 ให้รัฐมนตรีมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดเขตบริเวณใกล้เคียงสนามบิน  หรือสถาน
ที่ตัง้เครื่องอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศเป็นเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ 
มาตรา 59 ภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศตามมาตรา 58 ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างหรือแก้ไข
เปลี่ยนแปลงอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน หรือปลูกต้นไม้ยืนต้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก
พนักงานเจ้าหน้าที ่ 
ในการให้อนุญาตตามมาตรานี้ พนักงานเจ้าหน้าที่จะก าหนดเงื่อนไขอย่างใดๆ ตามท่ีเห็นสมควรก็ได้ 
มาตรา 60 ถ้าปรากฏว่ามีการฝ่าฝืนต่อมาตรา 59 วรรคหนึ่ง หรือฝ่าฝืนเงื่อนไขตามมาตรา 59 วรรคสอง ให้
พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ฝ่าฝืนจัดการรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง หรือตัด หรือย้าย
ต้นไม้นั้นภายในเวลาที่ก าหนด 
ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคก่อน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจจัดการรื้อถอน
อาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง หรือตัด หรือย้ายต้นไม้นั้นเสียเอง ค่าใช่จ่ายในการนี้ให้ผู้ฝ่าฝืนเป็นผู้ชดใช้ 
 
พื้นที่ซึ่งถูกประกาศเป็นเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ 
 

 ปัจจุบันกระทรวงคมนาคม โดยกรมการบินพลเรือนได้ประกาศเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ       
ทั่วประเทศจ านวน 36 พ้ืนที่ ซึ่งเป็นพื้นที่โดยรอบสนามบินพาณิชย์ มีขนาดพื้นที่และทิศทางแตกต่างกันออกไป
ขึ้นอยู่กับ ความยาว และทิศทางของทางวิ่งขึ้น-ลง (รันเวย์) การตรวจสอบเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ
ปัจจุบัน ไม่สามารถอ้างอิงจากแผนที่แนบท้ายประกาศฯของแต่ละสนามบินได้ เนื่องจากต่อมาได้มีการประกาศ
เขตพ้ืนที่ในทางปกครองใหม่ทับซ้อนกับชื่ออ าเภอ ต าบลเดิม ดังนั้นท่านสามารถตรวจสอบได้จาก กรมการบิน
พลเรือน ซึ่งมีเครื่องมือทันสมัยสามารถเชื่อถือได้ 
 
การขออนุญาตก่อสร้างเสาอากาศกรณีที่อยู่ในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ 
 

 หากพบว่าเสาอากาศตั้งอยู่ในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศแล้ว การปลูกสร้างหรือการเปลี่ยนแปลง
แก้ไขต้องได้รับอนุญาตจากกรมการบินพลเรือนเช่นกัน โดยกรมการบินพลเรือนอาจอนุญาตให้ปลูกสร้างได้ แต่
มีเงื่อนไขเพ่ิมเติมเช่น จ ากัดความสูง ให้ทาสี หรือให้ติดไฟกระพริบ หรือหากเป็นจุดก่อสร้างที่จะเป็นอันตราย
ต่ออากาศยาน อาจจะไม่อนุญาตให้ก่อสร้างเลย ทั้งนี้อ้างอิงตามข้อก าหนดทางการบินสากล  ผู้ที่มีอ านาจตาม
กฎหมายในการออกใบอนุญาตคือ อธิบดีกรมการบินพลเรือน หรือผู้ที่อธิบดีมอบหมายเท่านั้น 
 หลักฐานที่ใช้ประกอบการขออนุญาต ประกอบด้วย 
 

o แบบค าขอ พร้อมระบุต าแหน่งที่ตั้ง พิกัดภูมิศาสตร์ และความสูงของเสา (แบบ 7-2-01) 
o เอกสารหลักฐานส่วนตัวของผู้ยื่นขอหรือนิติบุคคล พร้อมด้วยหนังสือมอบอ านาจ 
o แบบก่อสร้างเสาอากาศ หรืออาคารสูง 
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o เอกสารส าคัญเก่ียวกับท่ีดิน หรือหนังสือแสดงความยินยอมจากเจ้าของที่ดิน หรืออาคารที่ตั้ง
เสา (แบบ 7-2-02) 

 
ติดต่อขอข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่  ส านักมาตรฐานสนามบิน กรมการบินพลเรือน ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท:์ 0-2287-0320-9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างการได้รับอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมจาก กรมการบิน
พลเรือน (กรณีสถานีอยู่ในเขตปลอดภัยทางการบิน) 
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ตัวอย่างการได้รับอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมจาก กรมการบิน
พลเรือน (กรณีสถานีอยู่ในเขตปลอดภัยทางการบิน) 
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ตัวอย่างการได้รับอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมจาก กรมการบิน
พลเรือน (กรณีสถานีอยู่นอกเขตปลอดภัยทางการบิน) 
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ตัวอย่างการได้รับอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมจาก กรมการ

บินพลเรือน (กรณีสถานีอยู่นอกเขตปลอดภัยทางการบิน) 
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ตัวอย่างหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ 
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บทที่ 14 การได้รับอนุญาตให้ตั้งหรือสร้างสิ่งปลูกสร้างส าหรับการ
ติดตั้งเสาอากาศตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 

 
พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
 

มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  และจะใช้บังคับใน
ท้องที่ใด มีบริเวณเพียงใด ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 
มาตรา 21 ผู้ใดจะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือ
แจ้งต่อเจ้าพนกังานท้องถิ่นและด าเนินการตามมาตรา 39 ทวิ 

ตาม มาตรา 2 ของพรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 จะมีบางพ้ืนที่ ที่ไม่มีพระราชกฤษฎีกา ประกาศให้
ใช้ พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
(http://www.dpt.go.th/wan/lawdpt/menu2.asp) 
 
กฎกระทรวง ฉบับท่ี 55 (พ.ศ.2543) ออกตามความใน พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 
“อาคารพิเศษ” หมายความว่า อาคารที่ต้องการมาตรฐานความมั่นคงแข็งแรง และความปลอดภัยเป็นพิเศษ 
เช่นอาคารต่อไปนี้ 
(ค)อาคารหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสูงเกิน 15 เมตร หรือสะพานหรืออาคารหรือโครงหลังคาช่วงหนึ่งเกิน10เมตร หรือ
มีลักษณะโครงสร้างที่อาจก่อให้เกิดภยันตรายต่อสาธารณชนได้ 
 
กฎกระทรวง ก าหนดสิ่งท่ีสร้างข้ึนอย่างอ่ืนเป็นอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544 
 ข้อ 1 ให้สิ่งที่สร้างข้ึนดังต่อไปนี้ เป็นอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
 (4) โครงสร้างส าหรับใช้ในการรับส่งวิทยุหรือโทรทัศน์ที่มีความสูงจากระดับฐานของโครงสร้างนั้นตั้งแต่  10 
เมตรขึ้นไป และมีน้ าหนักรวมตั้งแต่ 40 กิโลกรัมข้ึนไป 
 
ข้อบังคับสภาวิศวกร ระบุขอบเขตของภาควิศวกรในการควบคุมการสร้างหรือการผลิต  ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เล่มที ่125 ตอนพิเศษ 178ง 
ข้อ 6 ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมระดับภาคีวิศวกร ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ได้เฉพาะประเภทและขนาด ดังนี้ 
(ค) โครงสร้างส าหรรับใช้ในการรับส่งหรือติดตั้งอุปกรณ์รับส่งวิทยุหรือโทรทัศน์ที่มีความสูงจากระดับฐาน
โครงสร้างไม่เกิน 50 เมตร 
 
 ตามกฎกระทรวงข้างต้นจะเห็นได้ว่า ทั้งเสาอากาศที่ตั้งอยู่บนพ้ืนดินและที่ติดตั้งอยู่บนอาคาร หากมี
ความสูงจากพ้ืนดินถึงยอดเสาเกินกว่า 10 เมตร แล้วจ าเป็นต้องขออนุญาตก่อสร้างจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร และต้องมีสามัญวิศวกรหรือภาคีวิศวกรโยธารับรองการออกแบบแล้วแต่กรณี และมี
วิศวกรควบคุมงานที่ลงนามรับรองการขออนุญาต  
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การขออนุญาตมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 

1. ให้ยื่นค าร้องขออนุญาต (ข.1) ที ่อบต. เทศบาล หรือส านักงานเขต ที่เสาอากาศตั้งอยู่ 
2. หลักฐานที่จะต้องยื่นประกอบ ดังนี้  
 แบบแปลนการก่อสร้าง จ านวน 2-5 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน เจ้าของ เสาหรืออาคาร จ านวน 2-5 ชุด  
 ส าเนาบัตรประชาชน (หน้า-หลัง) เจ้าของเสาหรืออาคาร จ านวน 2-5 ชุด  
 ส าเนาโฉนดที่ดิน ทุกหน้า (ห้ามย่อ-ขยาย) จ านวน 2-5 ชุด  

3. กรณีเจ้าของเสาหรืออาคารมิได้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน (ก่อสร้างในที่ดินของผู้อื่น) เพ่ิมหลักฐาน ดังนี้  
 หนังสือยินยอมเจ้าของที่ดิน จ านวน 1 ชุด  
 ส าเนาทะเบียนบ้าน เจ้าของที่ดิน จ านวน 1 ชุด  
 ส าเนาบัตรประชาชน เจ้าของที่ดิน จ านวน 1 ชุด 

4. กรณีเจ้าของเสาหรืออาคารมิได้ยื่นขอรับใบอนุญาตด้วยตนเอง เพิ่มหลักฐาน ดังนี้  
 หนังสือมอบอ านาจ ติดอากรแสตมป์ 10-30 บาท จ านวน 1 ชุด  
 ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ได้รับมอบอ านาจ จ านวน 1 ชุด  
 ส าเนาบัตรประชาชนของผู้ได้รับมอบอ านาจ จ านวน 1 ชุด 

 
ข้อยกเว้นส าหรับเสาอากาศที่ปลูกสร้างในบางสถานที่ 
กฎกระทรวงว่าด้วยการยกเว้น ผ่อนผัน หรือก าหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคารพ.ศ.2550 
ข้อ 2 ให้อาคารดังต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตตามมาตรา 21 มาตรา 22 มาตรา 32 มาตรา 33 
และมาตรา 34 

1. อาคารของกระทรวง ทบวง กรม ที่ใช้ในราชการหรือใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์ 
2. อาคารของราชการส่วนท้องถิ่น ที่ใช้ในราชการหรือใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์ 
3. อาคารขององค์การของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย  ที่ใช้ในกิจการขององค์การหรือใช้เพ่ือ

สาธารณประโยชน์ 
4. โบราณสถาน วัดวาอาราม หรืออาคารต่างๆ ที่ใช้เพ่ือการศาสนา ซึ่งมีกฎหมายควบคุมการก่อสร้างไว้

แล้วโดยเฉพาะ 
5. อาคารที่ท าการขององค์การระหว่างประเทศ หรืออาคารที่ท าการของหน่วยงานที่ตั้งขึ้นตามความตก

ลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ 
6. อาคารที่ท าการสถานทูตหรือสถานกงสุลต่างประเทศ 

 

โดยผู้ด าเนินการยังต้องส่งแผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน ที่ถูกต้องให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่น (อบต. เทศบาล หรือส านักงานเขต) ก่อนท าการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้าย
อาคารไม่น้อยกว่าสามสิบวัน หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบแล้วเห็นว่าไม่ถูกต้องและต้องแก้ให้ 
ผู้ด าเนินการต้องแก้ไขตามที่เจ้าพนักงานแจ้ง ดังนั้นเมื่อได้ด าเนินการส่งแผนผัง แบบแปลน  แล้ว ให้ขอรับ
หลักฐานการรับเอกสารจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เพ่ือน ามายื่นประกอบการขออนุญาตตั้งสถานีกับ ส านักงาน 
กสทช. ด้วย 
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ตัวอย่างการได้รับอนุญาตให้ตั้งหรือสร้างสิ่งปลูกสร้างส าหรับการติดตั้งเสา

อากาศตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
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ตัวอย่างการได้รับอนุญาตให้ตั้งหรือสร้างสิ่งปลูกสร้างส าหรับการ

ติดตั้งเสาอากาศตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
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1 

 
ตัวอย่างการได้รับอนุญาตให้ตั้งหรือสร้างสิ่งปลูกสร้างส าหรับการ

ติดตั้งเสาอากาศตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
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ตัวอย่างการได้รับอนุญาตให้ตั้งหรือสร้างสิ่งปลูกสร้างส าหรับการ

ติดตั้งเสาอากาศตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
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ตัวอย่างการได้รับอนุญาตให้ตั้งหรือสร้างสิ่งปลูกสร้างส าหรับการ
ติดตั้งเสาอากาศตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
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ตัวอย่างการได้รับอนุญาตให้ตั้งหรือสร้างสิ่งปลูกสร้างส าหรับการติดตั้งเสาอากาศ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
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บทที่ 15 การขออนุญาตตั้งสถาน ี
 
 การขออนุญาต “ตั้ง” สถานี เป็นขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งสถานีที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง ต้องเดินทางมาถึงจุดปลายทางนี้ให้ได้ 
 
รายการเอกสาร  

 ค าขอใบอนุญาต ตามแบบ ฉก.2 กรอกรายละเอียดพร้อมแนบเอกสารตามข้อ 2 และข้อ 5 ในแบบ 
ฉก.2 

 กรณีท่ีผู้มีอ านาจด าเนินการยื่นค าขอด้วยตนเอง (รับรองส าเนาถูกต้อง/บัตรจะต้องไม่หมดอายุ)  
o ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาหนังสือสุทธิ (กรณีพระสงฆ์) หรือส าเนาบัตร

ประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
o ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอ านาจกระท าการ  

 กรณมีอบอ านาจให้ด าเนินการยื่นค าขอฯ (รับรองส าเนาถูกต้อง/บัตรจะต้องไม่หมดอายุ)  
o หนังสือมอบอ านาจให้ด าเนินการยื่นค าขอ “ตั้ง” สถานีวิทยุกระจายเสียง ผนึกอากรแสตมป์ 

10/30 บาท 
o ผู้มอบอ านาจ (รับรองส าเนาถูกต้อง/บัตรจะต้องไม่หมดอายุ)  

 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาหนังสือสุทธิ (กรณีพระสงฆ์) หรือบัตร
ประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  

 ส าเนาทะเบียนบ้าน  
o ผู้รับมอบอ านาจ (รับรองส าเนาถูกต้อง/บัตรจะต้องไม่หมดอายุ)  

 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาหนังสือสุทธิ (กรณีพระสงฆ์) หรือบัตร
ประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  

 ส าเนาทะเบียนบ้าน  
 ส าเนาใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ด้านหน้า ด้านหลัง)  
 หนังสืออนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมจากกรมการบินพลเรือน (กรณีสถานีอยู่ในเขตปลอดภัยการ

เดินอากาศ)  
 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (ตามกฎหมายถือว่าโครงสร้างส าหรับใช้ในการรับส่งวิทยุเป็นอาคารด้วย)

อนุญาตให้ตั้งหรือสร้างที่ปลูกสร้างส าหรับการติดตั้งเสาอากาศตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
จาก เทศบาล อบต. หรือ เขต/จังหวัด หรือหนังสือรับเอกสารจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ส าหรับเสา
อากาศที่ตั้งในสถานที่ซึ่งถูกประกาศให้ได้รับการยกเว้นการขออนุญาตปลูกสร้างตาม พรบ .ควบคุม
อาคาร  

 
ส านักงาน กสทช. เมื่อได้รับใบขออนุญาต จะด าเนินการตรวจสอบฐานข้อมูลเขตปลอดภัยการบิน 

และในกรณีที่อยู่จังหวัดเดียวกับส านักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค จะต้องด าเนินการส ารวจว่ามีการรบกวนต่อ
การปฏิบัติงานอันเนื่องมาจากความแรงของสัญญาณ หรือ อยู่ใกล้ในรัศมี 2 กิโลเมตรหรือไม่ ก่อนด าเนินการ
ออกใบอนุญาตตั้งสถานีต่อไป 
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ตัวอย่างใบอนุญาตตั้งสถานี 
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บทที่ 16 การขออนุญาตมีเครื่องส่งฯ 
 
 ในกรณีที่เครื่องส่งฯ ที่ได้ส าแดงในการยื่นขอรับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง    
ไม่ผ่านการทดสอบ หรือ สถานีตัดสินใจด าเนินการขอเครื่องส่งฯ เพ่ิมเพ่ือเป็นใช้งานเป็นหลักและไม่น า
เครื่องส่งฯ ที่ได้ส าแดงมาใช้งานเลย จะต้องด าเนินการขออนุญาต “มี” เครื่องส่งฯเดิม ดังกล่าว 
 

 ในกรณีที่เครื่องส่งฯ ที่ได้รับโอนมาจากผู้ประกอบการรายอ่ืน และสถานีตัดสินใจไม่น าเครื่องส่งฯ
ดังกล่าวมาใช้งานเลย ก็ต้องขออนุญาต “มี” เครื่องส่งฯ เช่นกัน 
 
รายการเอกสาร  

 ค าขอใบอนุญาต ตามแบบ ฉก.2 กรอกรายละเอียดพร้อมแนบเอกสารตามข้อ 2 และข้อ 4 ในแบบ 
ฉก.2      

 กรณีท่ีผู้มีอ านาจด าเนินการยื่นค าขอด้วยตนเอง (รับรองส าเนาถูกต้อง/บัตรจะต้องไม่หมดอายุ)  
o ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาหนังสือสุทธิ (กรณีพระสงฆ์) หรือส าเนาบัตร

ประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
o ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอ านาจกระท าการ  

 กรณมีอบอ านาจให้ด าเนินการยื่นค าขอฯ (รับรองส าเนาถูกต้อง/บัตรจะต้องไม่หมดอายุ)  
o หนังสือมอบอ านาจให้ด าเนินการยื่นค าขออนุญาต “มี” เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง ผนึก

อากรแสตมป์ 10/30 บาท 
o ผู้มอบอ านาจ (รับรองส าเนาถูกต้อง/บัตรจะต้องไม่หมดอายุ)  

 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาหนังสือสุทธิ (กรณีพระสงฆ์) หรือบัตร
ประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  

 ส าเนาทะเบียนบ้าน  
o ผู้รับมอบอ านาจ (รับรองส าเนาถูกต้อง/บัตรจะต้องไม่หมดอายุ)  

 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาหนังสือสุทธิ (กรณีพระสงฆ์) หรือบัตร
ประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  

 ส าเนาทะเบียนบ้าน  
 ส าเนาใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ด้านหน้า ด้านหลัง)  
 ส าเนาใบอนุญาต “ท า” ในกรณีท ำเครื่องส่งฯ หรือ ผลิตเครื่องส่งฯ ในประเทศ  
 หรือ ส าเนาใบอนุญาต “น าเข้า” และ ส าเนาเอกสารที่แสดงว่าเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงได้รับการ

อนุญาตน าเข้าตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร ในกรณีเครื่องส่งถูกน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ 
 รายงานการแสดงรูปพรรณสัณฐาน ที่ได้ส่งเครื่องส่งฯ ให้ส านักงาน กสทช. ด าเนินการ 
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บทที่ 17 การขออนุญาตค้าเครือ่งสง่ฯ 
 
 ผู้ที่ค้าหรือจ าหน่ายเครื่องส่งฯ จะต้องขออนุญาต “ค้า” หรือจ าหน่ายเครื่องส่งฯ เนื่องจากเครื่องส่ง
วิทยุกระจายเสียงเป็นเครื่องวิทยุคมนาคม ตาม พ.ร.บ.วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 แต่ถ้าผู้ที่จะค้าหรือจ าหน่าย
เครื่องส่งฯ มีใบอนุญาตค้าหรือจ าหน่ายเครื่องวิทยุคมนาคมประเภทอ่ืนอยู่แล้วก็ไม่จ าเป็นจะต้องขออนุญาตอีก 
เพราะใบอนุญาตให้ค้าหรือจ าหน่ายเครื่องวิทยุคมนาคม ครอบคลุมเครื่องวิทยุคมนาคมทุกประเภทอยู่แล้ว 
 

รายการเอกสาร (ส ำหรับผู้ค้ำ ช่ำงท ำ ผู้ผลิต และผู้น ำเข้ำ) 
 ค าขอใบอนุญาต ตามแบบ ฉก.1 กรอกรายละเอียดพร้อมแนบเอกสารตามข้อ 2 ในแบบ ฉก.1 
 กรณีท่ีผู้มีอ านาจด าเนินการยื่นค าขอด้วยตนเอง (รับรองส าเนาถูกต้อง/บัตรจะต้องไม่หมดอายุ)  

o ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาหนังสือสุทธิ (กรณีพระสงฆ์) หรือส าเนาบัตร
ประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  

o ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอ านาจกระท าการ  
 กรณมีอบอ านาจให้ด าเนินการยื่นค าขอฯ (รับรองส าเนาถูกต้อง/บัตรจะต้องไม่หมดอายุ)  

o หนังสือมอบอ านาจให้ด าเนินการยื่นค าขอ “ค้า” เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง ผนึกอากร
แสตมป์ 10/30 บาท 

o ผู้มอบอ านาจ (รับรองส าเนาถูกต้อง/บัตรจะต้องไม่หมดอายุ)  
 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาหนังสือสุทธิ (กรณีพระสงฆ์) หรือบัตร

ประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
 ส าเนาทะเบียนบ้าน  

o ผู้รับมอบอ านาจ (รับรองส าเนาถูกต้อง/บัตรจะต้องไม่หมดอาย)ุ  
 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาหนังสือสุทธิ (กรณีพระสงฆ์) หรือบัตร

ประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
 ส าเนาทะเบียนบ้าน  

 ส าเนาเอกสารแสดงการจัดตั้งนิติบุคคล (มีอายุไม่เกิน 90 วัน)  
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บทที่ 18 การขออนุญาตโอนเครือ่งสง่ฯ 
 
 สถานีที่ได้รับอนุญาต “มี” หรือ “ใช้” เครื่องส่งฯ มีความประสงค์ที่จะโอนเครื่องส่งฯ แก่สถานีหรือ  
ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงรายอ่ืน ต้องขออนุญาต “โอน” เครื่องส่งดังกล่าว และผู้รับที่
เป็นผู้ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง จะรับโอนเครื่องส่งฯ ดังกล่าวเพ่ือขออนุญาต 
“ใช้” เท่านั้นตามมติ กสท. กล่าวคือ หากโอนเครื่องที่ได้รับอนุญาต “มี” ต้องน าเครื่องดังกล่าวไปซ่อมแซม
และต้องตรวจผ่านติดสติ๊กเกอร์แล้วเท่านั้น และต้องด าเนินการเอกสารคู่กับค าขอใบอนุญาต “ใช้” ของผู้รับ
โอนฯ 
 

รายการเอกสาร  
 ค าขอใบอนุญาต ตามแบบ ฉก.2 กรอกรายละเอียดพร้อมแนบเอกสารตามข้อ 2 และข้อ 4 ในแบบ 

ฉก.2 โดยต้องเขียน 2 ชุด คือ ส าหรับการโอน และส าหรับขอรับใบอนุญาต “ใช้” ของผู้รับโอนตาม
รายละเอียดในบทที่ 12 

 กรณีท่ีผู้มีอ านาจด าเนินการยื่นค าขอด้วยตนเอง  (รับรองส าเนาถูกต้อง/บัตรจะต้องไม่หมดอายุ)  
o ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาหนังสือสุทธิ (กรณีพระสงฆ์) หรือส าเนาบัตร

ประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
o ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอ านาจกระท าการ  

 กรณมีอบอ านาจให้ด าเนินการยื่นค าขอฯ (รับรองส าเนาถูกต้อง/บัตรจะต้องไม่หมดอายุ)  
o หนังสือมอบอ านาจให้ด าเนินการยื่นค าขออนุญาต “โอน” เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง ผนึก

อากรแสตมป์ 10/30 บาท 
o ผู้มอบอ านาจ (รับรองส าเนาถูกต้อง/บัตรจะต้องไม่หมดอายุ)  

 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาหนังสือสุทธิ (กรณีพระสงฆ์) หรือบัตร
ประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  

 ส าเนาทะเบียนบ้าน  
o ผู้รับมอบอ านาจ (รับรองส าเนาถูกต้อง/บัตรจะต้องไม่หมดอายุ)  

 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาหนังสือสุทธิ (กรณีพระสงฆ์) หรือบัตร
ประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  

 ส าเนาทะเบียนบ้าน  
 ส าเนาใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ด้านหน้า ด้านหลัง) ของผู้โอนฯ 
 ส าเนาใบอนุญาต “ใช้” เครื่องส่งฯ 
 หรือ ส าเนาใบอนุญาต “มี” และรายงานผลการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่ง

วิทยุกระจายเสียงตัวจริง ของเครื่องส่งฯ พร้อมส าเนา 1 ชุด  
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บทที่ 19 การขออนุญาตน าออกเครื่องส่งฯ 
 

สถานีที่ได้รับอนุญาต “มี” หรือ “ใช้” เครื่องส่งฯ มีความประสงค์ที่จะน าเครื่องส่งฯ ออกนอก
ประเทศ หรือ ออกนอกราชอาณาจักรไทย ต้องขออนุญาต “น าออก” เครื่องส่งฯ ดังกล่าว 
 

รายการเอกสาร  
 ค าขอใบอนุญาต ตามแบบ ฉก.1 กรอกรายละเอียดพร้อมแนบเอกสารตามข้อ 2 ข้อ 3.2 และข้อ 4  

ในแบบ ฉก.1      
 กรณีท่ีผู้มีอ านาจด าเนินการยื่นค าขอด้วยตนเอง (รับรองส าเนาถูกต้อง/บัตรจะต้องไม่หมดอายุ)  

o ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาหนังสือสุทธิ (กรณีพระสงฆ์) หรือส าเนาบัตร
ประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  

o ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอ านาจกระท าการ  
 กรณมีอบอ านาจให้ด าเนินการยื่นค าขอฯ (รับรองส าเนาถูกต้อง/บัตรจะต้องไม่หมดอายุ)  

o หนังสือมอบอ านาจให้ด าเนินการยื่นค าขออนุญาต “น าออก” เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง
ออกนอกราชอาณาจักรไทย ผนึกอากรแสตมป์ 10/30 บาท 

o  ผู้มอบอ านาจ (รับรองส าเนาถูกต้อง/บัตรจะต้องไม่หมดอายุ)  
 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาหนังสือสุทธิ (กรณีพระสงฆ์) หรือบัตร

ประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
 ส าเนาทะเบียนบ้าน  

o ผู้รับมอบอ านาจ (รับรองส าเนาถูกต้อง/บัตรจะต้องไม่หมดอายุ)  
 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาหนังสือสุทธิ (กรณีพระสงฆ์) หรือบัตร

ประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
 ส าเนาทะเบียนบ้าน  

 ส าเนาใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ด้านหน้า ด้านหลัง)  
 ส าเนาใบอนุญาต “ท า” หรือ “น าเข้า” เครื่องส่งฯ  
 หนังสือแจ้งวัตถุประสงค์และประเทศปลายทางที่จะน าเครื่องออกนอกราชอาณาจักร 
 ส าเนาใบสั่งซื้อเครื่องส่งฯ ที่ประสงค์จะน าออกนอกราชอาณาจักร (กรณีที่ผู้ยื่นขออนุญาตน าออก 

ไม่ได้เป็นผู้เคยได้รับอนุญาตให้ ท า หรือ น าเข้า เครื่องส่งฯ นั้น) 
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บทที ่20 การไม่ประสงค์ครอบครองดว้ยวิธีท าลายเครื่องส่งฯ 
 

หากเครื่องส่งฯ ที่ได้ส าแดงในการยื่นขอรับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  ได้มี
ปัญหาในการใช้งาน ที่ไม่สามารถขออนุญาต  “ท า” หรือ “ใช้” ได้ ไม่ว่าด้วยเหตุผลประการใดของ
ผู้ประกอบการก็ตาม เช่น เครื่องส่งฯ ถูกฟ้าผ่าเสียหายใช้การไม่ได้ เครื่องส่งฯ เสื่อมคุณภาพอันเนื่องมาจาก
การใช้งาน เครื่องส่งฯ ขาดคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ฯ หรือเรียกง่ายๆ ว่า “ตรวจไม่ผ่าน” และสถานีต้องการ
ก าจัดออกจากสารบบ หรือให้พ้นการครอบครองด้วยวิธีท าลายเครื่องส่งฯ เพ่ือให้ไม่อยู่ในสภาพ “เครื่องวิทยุ
คมนาคม” และไม่สามารถใช้งานได้ สามารถท าได้ 2 วิธีการ คือ  
 

1. สถานีเป็นผู้ด าเนินการท าลายเครื่องส่งฯ เอง โดยมีประจักษ์พยานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ และแจ้ง
ส านักงาน กสทช. ให้รับทราบพร้อมกับหลักฐานที่น่าเชื่อถือแสดงว่าได้มีการท าลายเครื่องส่งนั้นๆ จริง 
ดังนี้ 
1.1. ภาพถ่ายเครื่องส่งฯ ที่ตรงกับภาพถ่ายเครื่องส่งฯ ที่ได้ส าแดงในการยื่นขอรับอนุญาตทดลอง

ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ก่อนด าเนินการท าลาย 
1.2. กิจกรรมแสดงการท าลายเครื่องส่งฯ เพ่ือให้เห็นว่า เสียหายไม่สามารถใช้การได้ต่อไป อย่างน้อย 2 

กิจกรรม คือ  
1. การท าลายแผงวงจรขยายก าลัง (RF Power Amplifier) และ Exciter  
2. การตัดถอดสายไฟและท าให้อุปกรณ์ส าคัญเสียหาย  

1.3. ภาพถ่ายเครื่องส่งฯ ภายหลังที่ได้ด าเนินกิจกรรมการท าลาย 
1.4. ผู้ทดลองประกอบกิจการ (โดยผู้มีอ านาจกระท าการผูกพันนิติบุคคล) เขียนข้อความก ากับ “ขอรับรอง

ว่าเป็นภาพถ่ายแสดงการท าลายเครื่องส่ง ยี่ห้อ........ แบบ/รุ่น...... ของสถานีวิทยุกระจายเสียง........ 
คลื่นความถี.่.........จริง” พร้อมกับลงลายมือชื่อรับรองและประทับตรานิติบุคคล แต่ถ้าเป็นกรณีกลุ่ม
คนให้เขียนข้อความและสมาชิกกลุ่มคนทุกคนลงนามก ากับ 

1.5. ประจักษ์พยานที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ลงนามรับรองว่าเป็นพยานว่าสถานีได้ด าเนินการท าลาย
เครื่องส่งฯ จริง และส าเนาบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐและลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง  

1.6. ท าจดหมายถึงเลขาธิการ กสทช. แจ้งเรื่องขอท าลายเครื่องส่งฯ พร้อมหลักฐานตามข้อ 1.1 – 1.5 
1.7. สถานีมาด าเนินการระงับคดีโดยการเปรียบเทียบปรับ และขออนุญาตในส่วนอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
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ตัวอย่างหนังสือขอท าลายเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงด้วยตนเอง 
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2. ขอให้เจ้าหน้าที่ของส านักงาน กสทช. ช่วยด าเนินการท าลายเครื่องส่งฯ ดังนี้ 
2.1. สถานีส่งหนังสือแสดงความยินยอมฯ ถึงเจ้าพนักงานส านักงาน กสทช. ขอให้ด าเนินการท าลาย

เครื่องส่งฯ พร้อมมอบเครื่องส่งฯ ให้ด าเนินการ 
2.2. เจ้าพนักงานส านักงาน กสทช. ด าเนินการท าลายเครื่องส่งฯ พร้อมกับบันทึกภาพถ่ายเป็นหลักฐานที่

แสดงว่าได้มีการท าลายเครื่องดังกล่าว โดยภาพถ่ายต้องมีรายละเอียดดังนี้ 
2.2.1. ภาพถ่ายเครื่องส่งฯ ที่ตรงกับภาพถ่ายเครื่องส่งฯ ที่ได้ส าแดงในการยื่นขอรับอนุญาต

ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ก่อนด าเนินการท าลาย 
2.2.2. กิจกรรมแสดงการท าลายเครื่องส่งฯ เพื่อให้เห็นว่า เสียหายไม่สามารถใช้การได้ต่อไป อย่าง

น้อย 2 กิจกรรม คือ  
1. การท าลายแผงวงจรขยายก าลัง (RF Power Amplifier) และ Exciter  
2. การตัดถอดสายไฟและท าให้อุปกรณ์ส าคัญเสียหาย  

2.2.3. ภาพถ่ายเครื่องส่งฯ ภายหลังที่ได้ด าเนินกิจกรรมการท าลาย 
2.3. สถานีรับซากเครื่องส่งฯที่ผ่านการท าลายจนไม่สามารถใช้งานได้กลับคืน พร้อมลงนามเอกสารรับซาก

เครื่องส่งฯ หรือ มอบให้ส านักงาน กสทช. ในกรณีที่ไม่ประสงค์จะน าซากเครื่องส่งฯกลับคืนไป 
2.4. สถานีมาด าเนินการระงับคดีโดยการเปรียบเทียบปรับ และขออนุญาตในส่วนอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
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ตัวอย่างหนังสือแสดงความยินยอมให้เจ้าหน้าที่ส านักงาน กสทช.  
ท าลายเครื่องส่งฯ 
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บทที่ 21 ข้อปฏิบัติในการบริหารจัดการสถานี 
 
1. ให้ออกอากาศด้วยเครื่องส่งฯ ที่ได้รับอนุญาตให้ “ใช้” ตาม พรบ.วิทยุคมนาคม พ.ศ.2498 เท่านั้น 

 

2. ให้เก็บรักษาเครื่องส่งฯ ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เป็นเครื่องหลัก เครื่องส ารอง และ/หรือ ที่ได้รับอนุญาตให้ มี 
ไว้ ณ สถานีฯ ที่ได้รับอนุญาตให้มีหรือใช้ เครื่องส่งฯ นั้นๆ พร้อมใบอนุญาต และสามารถให้เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบได้เม่ือมีการขอตรวจสอบ 
 

3. ในกรณีที่เครื่องส่งฯ ช ารุด สุญหาย ต้องด าเนินการให้ถูกต้องตาม พรบ.วิทยุคมนาคม พ.ศ.2498 โดยติดต่อ
ขอค าแนะน าได้ที่ ส านักงาน กสทช. กรณีท่ี สูญหาย ต้องมีส าเนาบันทึกประจ าวันของเจ้าหน้าที่ต ารวจด้วย 
 

4. ห้ามต่ออุปกรณ์ต่อพ่วงที่จะท าให้สามารถเพ่ิมก าลังส่งได้มากกว่าที่ กสทช. ก าหนด 
 

5. ห้ามออกอากาศนอกเหนือจากความถ่ีที่ได้รับอนุญาต 
 

6. ห้ามเร่งความดังของสัญญาณเสียงจนกระทั่งเกิดการเบี่ยงเบนความถี่ (Frequency Deviation) เกินกว่า   
±75 kHz. หรือสังเกตได้จากการไปรบกวนการรับฟังของสถานีที่ใช้ความถี่ใกล้เคียงกัน 
 

7. ห้ามแก้ไข ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องส่งฯ ด้วยตนเอง หากจะซ่อมแซมเครื่องที่ช ารุดจะต้องกระท าโดยผู้
ที่ได้รับอนุญาตให้ซ่อมเครื่องวิทยุคมนาคม สติ๊กเกอร์ที่ห้องทดสอบติดไว้เพ่ือป้องกันการเปิดฝาเครื่อง หาก
ช ารุดฉีกขาดถือว่า ยังไม่ผ่านการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิค ก่อนจะน ามาใช้ต้องน าไปผ่านการตรวจสอบ
มาตรฐานทางเทคนิคและต้องติดสติ๊กเกอร์รับรองการทดสอบใหม่เสียก่อน 
 

8. การเพ่ิมความสูงของเสาอากาศจะต้องได้รับอนุญาตจาก กรมการบินพลเรือนเสียก่อน แต่สามารถเพ่ิม
ความสูงได้ไม่เกิน 60 เมตรจากพ้ืนดิน 
 

9. ควรปรับทิศทางการแพร่กระจายคลื่นให้สามารถครอบคลุมพ้ืนที่ได้เฉพาะในรัศมี 20 กิโลเมตร จากสถานีฯ 
เช่น ปรับมุมก้มของสายอากาศให้เหมาะสม และหันทิศทางสายอากาศไปยังชุมชนเป้าหมาย  
 

10. ต้องติดต้ังไฟกระพริบยอดเสา เพ่ือให้อากาศยานสามารถมองเห็นได้ในเวลากลางคืน 
 

11. ต้องมีระบบสายดินของสถานีฯ และเสาอากาศ แยกออกจากสายดินจากการไฟฟ้านครหลวง หรือการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค โดยความต้านทานต่อลงดินควรมีค่าไม่เกิน 20 โอห์ม 
 

12. ออกอากาศที่ก าลังส่ง (Carrier Power) ไม่เกิน 500 วัตต์ โดยความแรงของสัญญาณ (Field Strength)  
วัดที่ระยะทาง 20 กิโลเมตร จากจุดที่ตัง้สายอากาศมีค่าไม่เกิน 54 dBμV/m 
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บทที่ 22 การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท/กระบวนการแก้ไขปัญหา 

รบกวนคลืน่ความถี่ 
 

 บ่อยครั้งที่สถานีที่ได้รับอนุญาตตั้งแต่สองสถานีขึ้นไป เกิดปัญหาการทับซ้อนคลื่น และอยู่ใกล้กันมาก
เกินไป เป็นผลให้เกิดการรบกวนการออกอากาศของอีกฝ่ายหนึ่ง นอกจากนี้ ยังอาจเกิดปัญหาการออกอากาศ
ของผู้ทดลองประกอบกิจการมีคลื่นความความถี่ไปรบกวนผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการอ่ืนๆ เช่น กิจการ
วิทยุกระจายเสียง กิจการวิทยุโทรทัศน์ กิจการสื่อสารทางการบิน รวมถึงกิจการโทรคมนาคม และกิจการวิทยุ
คมนาคมอ่ืนๆ แล้วจะมีขั้นตอนการแก้ไขปัญหาการรบกวนคลื่นสัญญาณในลักษณะนี้ได้อย่างไร? 
 

  ในหมวด 3 ของประกาศ กสทช.  เรื่ อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. 2555 ได้ก าหนดขั้นตอนการแก้ไขปัญหาการรบกวนคลื่นสัญญาณของผู้ทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงโดยแบ่งแยกตามลักษณะการรบกวนว่าเกิดขึ้นโดยเกี่ยวข้องกับใครบ้าง 
แบ่งแยกเป็นกรณีต่างๆ คือ 

 การรบกวนคลื่นสัญญาณของผู้ทดลองประกอบกิจการ กับหน่วยงานผู้ประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงหลักและวิทยุโทรทัศน์หลัก เช่น สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย, 
สถานีวิทยุกระจายเสียง อสมท. สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพอากาศ เป็นต้น 

 การรบกวนคลื่นสัญญาณ กับกลุ่มผู้ทดลองประกอบกิจการด้วยกันเอง 
 การรบกวนคลื่นสัญญาณของกลุ่มผู้ทดลองประกอบกิจการ กับกิจการวิทยุการทางบิน 
 การรบกวนคลื่นสัญญาณของกลุ่มผู้ทดลองประกอบกิจการ กับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม

หรือกิจการวิทยุคมนาคม 
 

ในรายละเอียดสามารถศึกษาได้จากหมวด 3 ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาต
ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. 2555 ตั้งแต่ข้อที่ 14 – 17 โดยสามารถสรุปออกมาได้ในรูป
ของแผนผังดังนี้   
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สรุปขั้นตอนการแก้ไขปัญหารบกวนคลื่นความถี่ของผู้ทดลอง 

กับกลุ่มผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์หลัก 
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สรุปขั้นตอนการแก้ไขปัญหารบกวนคลื่นความถี่ของกลุ่มผู้ทดลองประกอบกิจการด้วยกันเอง 
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สรุปขั้นตอนการแก้ไขปัญหารบกวนคลื่นความถี่ของผู้ทดลองกับกิจการวิทยุทางการบิน 
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สรุปขั้นตอนการแก้ไขปัญหารบกวนคลื่นความถี่ของผู้ทดลองกับกิจการโทรคมนาคม 

หรือกิจการวิทยุคมนาคม 
 

 



               การขึน้ทะเบียนเคร่ืองสง่วิทยฯุส าหรับผู้ทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง  
                และขัน้ตอนการขออนญุาตท ำ น ำเข้ำ ใช้ เคร่ืองสง่ฯ และตัง้สถานีฯ 64 

บทที่ 23 ช่องทางการติดต่อส านักงาน กสทช. 
 

 
 
กลุ่มงำนภำรกิจกิจกำรกระจำยเสียง และกิจกำรโทรทัศน์ ส ำนักงำน กสทช. 
อาคารเอ็กซิม 1193 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
โทร. 02-271 7600 
ติดต่องาน กลุ่มงานรับผิดชอบ 
ใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
กระจายเสียง 

กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ 1 (ปส 1) 
ชั้น 20 อาคารเอ็กซิม โทร. 02-271 7611 

ใบอนุญาตเครื่องส่งฯต่างๆ  
(ท า/น าเข้า/มี/ใช้/ต้ัง) 

กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ 2 (ปส 2) 
ชั้น 20 อาคารเอ็กซิม โทร. 02-271 7622 

การระงับคดว้ยการเปรียบเทียบปรับ กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส) 
ชั้น 20 อาคารเอ็กซิม โทร. 02-271 7654 

รับรายงานการตรวจเครื่องส่งฯ และ 
ห้องปฏิบัติการทดสอบฯ 

กลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์เคลื่อนที่ และโทรทัศน์ในระบบไอ
พี (พส) ชั้น L อาคารเอ็กซิม โทร. 02-271 7645 

เส้นการเดินทาง 
อาคารเอ็กซิม (EXIM) หรือ อาคารธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank) 
อยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าBTSอารีย์ ริมถนนพหลโยธิน  
อยู่ระหว่าง ซ.พหลโยธิน 6 (ซอยราชครู) กับ ซ.พหลโยธิน 8 (ซอยอารีย์) 
 
 
 

อาคารเอ็กซมิ 
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ส ำนักงำน กสทช. เขต 1 (นนทบุร)ี 

 

53 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 
โทร.0-2588-3594, 0-2950-5875, 0-2950-5877 โทรสาร 0-2950-5876 
email: mtr_nb@nbtc.go.th 
พื้นที่ความรับผิดชอบ 
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ชัยนาท ปทุมธานี ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี พระนครศรีอยุธยา 
สมุทรปราการ อ่างทอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ราชบุรี นครนายก นครปฐม กาญจนบุรี 
เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี 

 
ส ำนักงำน กสทช. เขต 2 (อุบลรำชธำน)ี 

 

550 หมู่ที่ 11 ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000 
โทร.0-4531-1122 โทรสาร 0-4531-4024 
email: mtr_ub@nbtc.go.th 
พื้นที่ความรับผิดชอบ 
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ ร้อยเอ็ด มุกดาหาร ยโสธร อ านาจเจริญ 

 
ส ำนักงำน กสทช. เขต 3 (ล ำปำง) 

 

248 หมู่ 12 ถ.จามเทวี ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ล าปาง 52100 
โทร.0-5431-3920 ถึง 2   โทรสาร 0-5431-3923 
email: mtr_lp@nbtc.go.th 
พื้นที่ความรับผิดชอบ 
ล าปาง เชียงราย พะเยา น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ 

 

ส ำนักงำน กสทช. เขต 4 (สงขลำ) 

 

89/1 ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ต.ทุ่งต าเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90115 
โทร.0-7425-1901 - 4 โทรสาร 0-7425-1091 
email: mtr_song@nbtc.go.th 
พื้นที่ความรับผิดชอบ 
สงขลา ตรัง พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส 

 

 

 

 



               การขึน้ทะเบียนเคร่ืองสง่วิทยฯุส าหรับผู้ทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง  
                และขัน้ตอนการขออนญุาตท ำ น ำเข้ำ ใช้ เคร่ืองสง่ฯ และตัง้สถานีฯ 66 

ส ำนักงำน กสทช. เขต 5 (จันทบุร)ี 

 

207 หมู่ 1 ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี 22150 
โทร.0-3936-1261 - 2 , 0-3938-9437 โทรสาร 0-3938 943 
email: mtr_jb@nbtc.go.th 
พื้นที่ความรับผิดชอบ 
จันทบุรี ระยอง ชลบุรี สระแก้ว ตราด 

 

ส ำนักงำน กสทช. เขต 6 (ขอนแก่น) 

 

341 หมู่ที่ 19  ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 
โทร.0-4320-2601 - 4 โทรสาร 0-4320-2600  
email: mtr_kk@nbtc.go.th 
พื้นที่ความรับผิดชอบ 
ขอนแก่น หนองบัวล าภู เลย มหาสารคาม กาฬสินธุ์           

 

ส ำนักงำน กสทช. เขต 7 (นครรำชสีมำ) 

 

15 หมู่ที่ 12 ถนนราชสีมา-กบินทร์บุรี ต.ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัย จ.
นครราชสีมา 
โทร.0-4496-9568-9 โทรสาร 0-4496-9569 
email: mtr_nr@nbtc.go.th 
พื้นที่ความรับผิดชอบ 
นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ 

 

ส ำนักงำน กสทช. เขต 8 (อุดรธำน)ี 

 

ถนนวัฒนา ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 
โทร.0-4222-3657 โทรสาร 0-4224-2047 
email: mtr_ut@nbtc.go.th 
พื้นที่ความรับผิดชอบ 
อุดรธานี หนองคาย สกลนคร นครพนม 
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ส ำนักงำน กสทช.เขต 9 (เชียงใหม่) 

 

68 หมู่ 7 ต.สุเทพ อ.เมือง จ. เชียงใหม่ 50200 
โทร.-5380-5904 - 5, 0-5327-4413, 0-5327-4686  
โทรสาร 0-5327-4670 
email: mtr_cm@nbtc.go.th 
พื้นที่ความรับผิดชอบ 
เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ล าพูน 

 

ส ำนักงำน กสทช. เขต 10 (พิษณุโลก) 

 

190 ม.7 บ้านคุ้งหม้อ ต.ปากโทก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 
โทร.0-5524-5151-2 โทรสาร 0-5524-5150 
email: mtr_pl@nbtc.go.th 
พื้นที่ความรับผิดชอบ 
พิษณุโลก สุโขทัย พิจิตร เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ อุทัยธานี ตาก ก าแพงเพชร 

 

ส ำนักงำน กสทช. เขต 11 (ภูเก็ต) 

 

84/2 หมู่ 4 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120 
โทร.84/2 หมู่ 4 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120 
email: mtr_pk@nbtc.go.th 
พื้นที่ความรับผิดชอบ 
ภูเก็ต พังงา กระบี่ 

 

ส ำนักงำน กสทช. เขต 12 (นครศรีธรรมรำช) 

 

15 หมู่ 8 ถ.เบญจม-สนามบิน ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 
โทร.075-764-191 โทรสาร 075-764-190  มือถือ 084-700-1813 
email: mtr_ns@nbtc.go.th 
พื้นที่ความรับผิดชอบ 
นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี 
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ส ำนักงำน กสทช. เขต 13 (ระนอง) 

 

7/5 ถ.ก าลังทรัพย์ อ.เมือง จ.ระนอง 85000 
โทร.0-7782-1444 โทรสาร 0-7782-1444 
email: mtr_rn@nbtc.go.th 
พื้นที่ความรับผิดชอบ 
ระนอง 

 

ส ำนักงำน กสทช. เขต 14 (ชุมพร) 

 

58/6 หมู่ 11 ต.บางหมาก อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 
โทร.0-7755-3397 - 8 โทรสาร 0-7755-3397 
email: mtr_cp@nbtc.go.th 
พื้นที่ความรับผิดชอบ 
ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ 
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รายการอ้างอิง 
 

พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ 

พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

ค าสั่งคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติที่ ๑๐/๒๕๔๘ เรื่อง หลักเกณฑ์การด าเนินคดีและ
เปรียบเทียบคดีความผิดตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ 

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง 
หลกัเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

รศ.ดร.รังสรรค์ วงศ์สรรค์, เทคนิคและเทคโนโลยีในการจัดการวิทยุชุมชน, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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คณะผู้จัดท า 

นายทนงศักดิ์  สุขะนินทร์   
นายอานนท์ ลอยกุลนันท์  
นายภูษิต มุ่งมานะกิจ 
นายอรรฆพล รัตนวิทย์  
นายไมตรี ตันติเชาวนันท์  
นายสุรชัย  ลิมป์แสงรุจี  
นายพิสิฎฐ พ่ึงวรอาสน์  
นายนพคุณ ยะวัณ  

 
ขอขอบคุณ 

ผู้อ านวยการและเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ 1 (ปส 1) 
ผู้อ านวยการและเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ 2 (ปส 2) 
ผู้อ านวยการและเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ (มส) 
รศ.ดร.รังสรรค์ วงศ์สรรค์  
ห้องปฏิบัติการทดสอบฯ”Broadcast DIY”ส าหรับเอื้อเฟ้ือรูปภาพ 
ห้องปฏิบัติการทดสอบฯ”LABX”ส าหรับเอื้อเฟ้ือรูปภาพ 
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ภาคผนวก 

แบบฟอร์มเอกสารจ าเป็นต่างๆ 
 

1. ค าขอใบอนุญาต ค้า/ซ่อมแซม/ท า/น าเข้า/น าออก ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม หรือ เครื่องหมายฯ (แบบ ฉก.๑) 
2. ค าขอใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคม มี/ใช้ เครื่องวิทยุคมนาคมและตั้งสถานีวิทยุคมนาคม (แบบ ฉก.๒) 
3. แบบค าขอตรวจสอบความสูงภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ 
4. แบบค าขออนุญาตก่อสร้าง/แก้ไขเปลี่ยนแปลงอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน หรือปลูกต้นไม้ยืนต้น 

ภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ บริเวณใกล้เคียงสนามบิน 
5. ค าขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร  
6. หนังสือแสดงความยินยอมของเจ้าของที่ดินและอาคาร 
7. หนังสือขอท าลายเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงด้วยตนเอง 
8. หนังสือแสดงความยินยอมให้เจ้าหน้าที่ส านักงาน กสทช. ท าลายเครื่องส่งฯ 
9. หนังสือมอบอ านาจ 

 
 

 



แบบ ฉก.1 
 

 
สํานักงานคณะกรรมการ 

กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 

คําขอใบอนญุาต 
คา / ซอมแซม / ทํา / นําเขา / นําออก 

ซ่ึงเครื่องวิทยคุมนาคม หรือ เคร่ืองหมายฯ  

สําหรับเจาหนาที ่

เอกสารเลขที่................................ 
วันที่ ................................ 

 

1. มีความประสงคขอใบอนุญาต
    [   ] คา หรือ  [   ] ซอมแซม  กรอกรายละเอียดพรอมแนบเอกสารตามขอ 2.  
    [   ] ทํา หรือ [   ] นําเขา  กรอกรายละเอียดพรอมแนบเอกสารตามขอ 2. ขอ 3.1 และขอ 4.  

    [   ]  เคร่ืองหมายการไดรับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ 
    [   ] นําออก  กรอกรายละเอียดพรอมแนบเอกสารตามขอ 2. ขอ 3.2 และขอ 4. 
    [   ] ตออายุใบอนุญาต.........................................  กรอกรายละเอียดตามขอ 2. พรอมแนบใบอนุญาตฉบับเดมิ 

    [   ] ใบแทนใบอนุญาต........................................  กรอกรายละเอียดตามขอ 2. พรอมแนบเอกสารตามขอ 5.  

2. รายละเอียดและเอกสารของผูย่ืนคําขอ    

บุคคลธรรมดา / รานคา ชื่อรานคา..................................................................................................................................................................................โดย 
                                       ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)................................................. นามสกุล........................................................... สัญชาติ........................... 
                                       เลขหมายประจําตัวประชาชน - - - -   วัน/เดือน/ป เกิด...................................... 
นิติบุคคล / หนวยงาน   ชื่อ................................................................. ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่..................................... วันที่จดทะเบยีน............................... 

ท่ีอยู  เลขที่.............................. หมูที่...... อาคาร........................................................ ตรอก/ซอย........................................ ถนน............................................ 
ตําบล/แขวง............................................ อําเภอ/เขต................................................. จังหวัด.................................................... รหัสไปรษณีย........................ 
โทรศัพท................................................ โทรสาร....................................................  E-mail...................................................... 

[   ] เคยย่ืนขอใบอนุญาตวิทยุคมนาคมแลว 
รหัสผูไดรับใบอนุญาต 

 

[   ] ย่ืนขอใบอนุญาตวิทยุคมนาคมคร้ังแรก 
เอกสารหลักฐาน   
       [   ] สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
       [   ] สําเนาทะเบียนพาณิชย (กรณีเปนรานคา)  
       [   ] สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (มีอายุไมเกิน 90 วัน) 

เอกสารหลักฐานเพิ่มเติมกรณีมอบอํานาจ 
 [   ] หนังสือมอบอํานาจ           [   ] สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูมอบอํานาจ           [   ] สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูรับมอบอํานาจ 

3. รายละเอียดและเอกสารประกอบคําขอ  

 3.1 ใบอนุญาตใหทํา /นําเขา ซึ่งเคร่ืองวิทยุคมนาคม 
วัตถุประสงคเพื่อ [   ] สํารองจําหนาย [   ] ทดสอบรับรองตัวอยางเครื่องวิทยคุมนาคม 
                                    [   ] ใชในกิจการของเอกชน                                      [   ] ใชในกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
   [   ] ใชในกิจการของรัฐและรัฐวิสาหกิจ [   ] ใชในกิจการทางน้ําและอากาศยาน     [   ] อื่นๆ............................................ 
รายละเอียด  [   ] ใบอนุญาตใหคาเครื่องวิทยคุมนาคม ฉบับที่.......................................... วันที่.................................. (กรณีทํา นําเขาเพื่อจําหนาย/ 

  สํารองจําหนาย/ทดสอบรับรองตัวอยางฯ) 
   [   ] เรือ/อากาศยาน ชื่อ....................................................... ทะเบียน............................................. (กรณีนําเขาพรอมเรอื/อากาศยาน) 
   [   ] ใบอนุญาตใหตั้งสถานีวิทยุคมนาคมในเรือ/อากาศยาน ฉบับที่......................................... วันที่........................ (กรณีนําเขา 

  มาใชในเรือ/อากาศยาน)  
เอกสารหลักฐาน [   ] แค็ตตาล็อก (Catalog) ของเครื่องวิทยุคมนาคม หรืออุปกรณวิทยุคมนาคม 
   [   ] ขอกําหนดทางวิชาการ (Technical Specification) ของเครื่องวิทยุคมนาคม หรืออุปกรณวิทยุคมนาคม 
   [   ] แนบใบตอบรับการสั่งซื้อสินคาจากตางประเทศหรือ Proforma Invoice หรือ ใบสั่งซื้อสินคา (P/O)(เฉพาะกรณีขออนุญาตนําเขา) 
   [   ] หนังสือรับรองการทํา/การนําเขาเครื่องวิทยุคมนาคมจากหนวยงาน (เฉพาะกรณีสงมอบใหใชในกิจการของรัฐ องคกรปกครอง 
          สวนทองถิ่น เอกชนและรัฐวิสาหกิจ) 
   [   ] ผลการทดสอบรูปแบบการแผคลื่นวิทยุ (Radiation Pattern) ของจานสายอากาศจากโรงงานผูผลิต และหรือจากสถาบัน 

   มาตรฐานที่เชื่อถือได (เฉพาะกรณีทํา/นําเขาจานสายอากาศรับสงของสถานีดาวเทียมภาคพื้นดิน) 
สถานะเครือ่งวิทยุคมนาคมดังกลาวขณะนี้  
  [   ] ยังไมไดนําเขามาในราชอาณาจักร [   ] นําเขามาในราชอาณาจักรแลวถูกกักไวที่ดานศุลกากร มูลคาสินคาประมาณ........................บาท 
  [   ] นําเขามาในราชอาณาจักรโดยผานพิธีการศุลกากรถูกตองแลวและขณะนี้เครื่องวิทยคุมนาคมอยูที่.............................................................   



3.2 ใบอนุญาตนําออกซึ่งเคร่ืองวิทยุคมนาคม 

รายละเอียด   ใบอนุญาตมี/ใช/ทํา/นําเขา ฉบับที่.............................................................................. วันที่............................................................... 

เอกสารหลกัฐาน  [   ] สําเนาบัญชีแสดงรายการเครื่องวิทยุคมนาคม แบบ มท.02/1 (เฉพาะกรณีการสํารองจําหนาย) 

    [   ] หนังสือรับรองการนําออกเครื่องวิทยุคมนาคม (เฉพาะกรณีเครื่องท่ีใชในกิจการของรัฐ) 
วัตถุประสงค   นําเครื่องวิทยคุมนาคมสงออกไปเพือ่................................................................... ประเทศ............................................................... 

4. รายละเอียดของเครื่องวิทยุคมนาคม 

[   ] เครื่องวิทยุคมนาคม.......................................................... ตราอักษร....................................................... แบบ/รุน............................................................ 
ชนิด [   ] มือถือ   [   ] เคลื่อนที ่   [   ] ประจําที่   [   ] อื่นๆ................................................              กําลังสง................................... 
ความถี่สง................................................................. ความถี่รับ............................................................................              จํานวน...........................เคร่ือง 
ผลิตโดย................................................................... ประเทศ...............................................................................  
[  ]  เครื่องหมายการไดรับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ                       

                Class :               NTC ID.                                                                                                                                       จํานวน.......................... ชิ้น 

 [   ] อุปกรณเครือ่งวิทยุคมนาคม............................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................................................. 

[   ] กรณีเปนอุปกรณวิทยุคมนาคมมากกวา 1 รายการ ใหจัดทําเอกสารแนบทายคําขอใบอนุญาต และทําสําเนาเปนจํานวน 4 ชุด 

5. ใบแทนใบอนุญาต 

เอกสารหลกัฐาน  [   ] ใบรับแจงความใบอนุญาตฯ สูญหายของสถานีตํารวจ หรือสํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กรณี 
           ใบอนุญาตสูญหาย) 
    [   ] ใบอนุญาตฯฉบับเดิม (กรณีใบอนุญาตชํารุด) 

 

 ขาพเจาขอรับรองวา ขอความดังกลาวขางตน และเอกสารประกอบคําขอใบอนุญาตที่แนบมาพรอมนี้ เปนจริงทุกประการ  
 
 

 ลายมือชือ่ผูยื่นคําขอ/ผูรับมอบอํานาจ 
วันท่ี............/................../................... 

 ตําแหนง  ตราประทับบริษัทฯ 

 

 

สําหรับเจาหนาที่ 
บันทึก : 
 
 
 
ผูตรวจสอบคําขอ : 

 
 

 
ลงชื่อ................................................... 

(.....................................................) 
ผูรับใบอนุญาต 

วันที่............./................./................. 

 

คําเตือน  : หากผูขอใบอนุญาตไมแจงขอความจริงตอเจาพนักงานผูออกใบอนุญาต ถือวาผูขอใบอนุญาตกระทําความผิดฐานแจงความเท็จตอเจาพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 
หมายเหตุ : ผูขอใบอนุญาตจะตองชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตพรอมกับการยื่นคําขอใบอนุญาต และไมวาผลการพิจารณาจะเปนประการใด “สํานักงาน
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาธรรมเนียมไมวากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น” 

 
 

สํานักการอนุญาตกิจการเฉพาะกิจ สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เลขที่ 87 ถนนพหลโยธินซอย 8 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 
โทร. 0 2271 0151 – 60 สวนงานของรัฐ ตอ 701, 707, 709 สวนงานทางน้าํและอากาศ ตอ 712, 723 สวนงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นและเอกชน ตอ 713, 714 

สวนงานพาณิชย  ตอ 717,  716, สวนงานวิทยุสมัครเลนและความถี่ประชาชน ตอ 720-722 โทรสาร 0 2290 5233   www.ntc.or.th 
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แบบ ฉก.2 

 
สาํนักงานคณะกรรมการ 

กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 

คําขอใบอนุญาต 

พนักงานวทิยคุมนาคม  ม/ีใชเครื่องวิทยคุมนาคม 

และตัง้สถานีวิทยุคมนาคม 

สําหรบัเจาหนาท่ี 

เอกสารเลขที่................................ 

วันที่ ................................ 

 
1. มีความประสงคขอใบอนุญาต 

    [   ] พนักงานวิทยุคมนาคม  กรอกรายละเอียดพรอมแนบเอกสารตามขอ 2. และ 3. 

    [   ] มี  หรอื  [   ] ใช เครื่องวิทยุคมนาคม  กรอกรายละเอียดพรอมแนบเอกสารตามขอ 2. และขอ 4.  

    [   ] ต้ังสถานีวิทยคุมนาคม  กรอกรายละเอียดพรอมแนบเอกสารตามขอ 2. และขอ 5. 

    [   ] ใบแทนใบอนุญาต........................................  กรอกรายละเอียดตามขอ 2. พรอมแนบเอกสารตามขอ 6. 

2. รายละเอียดและเอกสารของผูย่ืนคําขอ    

บุคคลธรรมดา / รานคา ชื่อรานคา..................................................................................................................................................................................โดย 

                                       ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)..................................................นามสกุล............................................................สัญชาต.ิ.......................... 

                                       เลขหมายประจําตวัประชาชน …………………………………………………..  วัน/เดือน/ป เกิด................................................ 

นติิบุคคล / หนวยงาน   ชื่อ..................................................................ทะเบียนนติิบุคคลเลขที ่......................................วันที่จดทะเบียน............................... 

ที่อยู  เลขที.่..............................หมูที่.......อาคาร.........................................................ตรอก/ซอย.........................................ถนน............................................ 

ตําบล/แขวง.............................................อําเภอ/เขต..................................................จังหวัด.....................................................รหัสไปรษณยี........................ 

โทรศพัท.................................................โทรสาร......................................................E-mail.................................................... 

[   ] เคยยื่นขอใบอนุญาตวิทยุคมนาคมแลว 

รหัสผูไดรบัใบอนุญาต 

 
สัญญาณเรยีกขาน .................................................... 

[   ] ย่ืนขอใบอนุญาตวิทยุคมนาคมครั้งแรก หรอืมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลเดิม 

เอกสารหลกัฐาน   

       [   ] สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน 

       [   ] สําเนาทะเบยีนพาณิชย (กรณีเปนรานคา)  

       [   ] สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (มีอายุไมเกิน 90 วัน) 

เอกสารหลักฐานเพิ่มเตมิกรณีมอบอํานาจ 

 [   ] หนงัสือมอบอํานาจ           [   ] สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนผูมอบอํานาจ           [   ] สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนผูรบัมอบอํานาจ 

3. รายละเอียดและเอกสารประกอบคําขอใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคม 

[   ] พนกังานวิทยุสมัครเลน [   ] พนักงานวิทยุคมนาคมประจําเรือ 

รายละเอยีด                  ประกาศนียบัตรพนกังานวิทยคุมนาคม เลขที่..........................................................วันที่.............................................. 

เอกสารหลักฐาน          [   ] รปูถายขนาด 1 นิ้ว จํานวน 2 รปู  

4. รายละเอียดและเอกสารหลักฐานประกอบคําขอใบอนุญาตมี / ใชเครื่องวิทยุคมนาคม              

รายละเอยีด   ใบอนญุาตใหคาเครื่องวิทยคุมนาคมฉบับที่...............................................วันที.่........................(เฉพาะกรณีขอใบอนญุาตมี ในกิจการพาณิชย) 

                      ใบอนญุาตใหตั้งสถานีวิทยคุมนาคมฉบบัท่ี..............................................วันที.่........................(เฉพาะกรณกีิจการทางน้ําและอากาศยาน) 

                      หนังสืออนญุาตของสํานักงาน กทช. ที่...............................................ลงวันท่ี.....................................................(เฉพาะกรณีกิจการของเอกชน 

                      และรฐัวิสาหกิจ) 

รายละเอยีดเครื่องวทิยคุมนาคม 

เครื่องวิทยคุมนาคม...............................................................ตราอักษร...............................................................แบบ/รุน........................................................ 

ชนดิ [   ] มือถอื   [   ] เคลื่อนที่   [   ] ประจําที่   [   ] อื่นๆ................................................              กําลังสง................................... 

หมายเลขเครื่อง..................................................เลขทะเบียนวทิยคุมนาคม..........................................................              จํานวน...........................เครื่อง 

ความถี่สง...........................................................ความถี่รบั...................................................................................    

[   ] กรณีขออนุญาตมากกวา 1 เครื่อง ใหกรอกรายละเอียดแนบทายคาํขอใบอนุญาต  
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5. รายละเอียดและเอกสารหลักฐานประกอบคําขอใบอนุญาตต้ังสถานีวิทยุคมนาคม  

รายละเอยีด 

      ใบอนญุาตใชเครื่องวิทยคุมนาคม ฉบบัที่.......................................................วันที่...........................................(ยกเวนกรณีกิจการทางน้ําและอากาศยาน) 

      หนังสืออนญุาตของสํานักงาน กทช. ที่........................................ลงวันที.่................................................(เฉพาะกรณกีิจการของเอกชนและรฐัวิสาหกิจ) 

£ ติดตั้งประจําท่ี   กําลังสงไมเกิน.........................วัตต 

[   ] เลขท่ี...................................หมูที่................ถนน..........................................ตําบล/แขวง..........................................อําเภอ/เขต........................................ 

       จังหวัด.......................................        เสาอากาศสูงจากพื้นดนิไมเกิน.....................เมตร      ระยะหางระหวางสนามบนิกับสถานี.....................กิโลเมตร 

£ ติดตั้งในยานพาหนะ   กําลงัสงไมเกิน.......................วัตต      จังหวัดท่ีจดทะเบยีน................................................... 

[   ] รถยนต (ร.ย. ..............)           ยี่หอ.................................ทะเบียน.......................................เลขตวัรถ.................................................ส.ี............................ 

[   ] เรือ..................................................................................ทะเบียน......................................................สัญญาณเรียกขาน..................................................... 

[   ] อากาศยาน......................................................................ทะเบียน......................................................สัญญาณเรยีกขาน..................................................... 

เอกสารหลักฐาน [   ] สําเนาเอกสารหลักฐานแสดงท่ีตั้งสถานีวิทยคุมนาคม เชน ทะเบยีนบาน ทะเบียนยานพาหนะ ใบสําคญัการจดทะเบียน 

          อากาศยาน โฉนดท่ีดินหรอืหนังสือยินยอมใหต้ังสถานีวิทยคุมนาคม 

6. ใบแทนใบอนุญาต 

เอกสารหลักฐาน  [   ] ใบรบัแจงความใบอนุญาตฯ สูญหายของสถานีตํารวจ หรือสํานกังานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กรณี 

           ใบอนุญาตสูญหาย) 

    [   ] ใบอนุญาตฯฉบับเดิม (กรณใีบอนญุาตชํารุด) 

 

     

  ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความดงักลาวขางตน  และเอกสารประกอบคํา ขอใบอนญุาตที่แนบมาพรอมนี้  เปนจริง              

ทุกประการ  

 

 

 ลายมอืช่ือผูยื่นคําขอ/ผูรบัมอบอํานาจ 

วันท่ี................/................../............... 

 ลายมอืชื่อผูโอน/ผูยนิยอมใหใชเครื่องรวม  ตราประทบับรษิัทฯ 

 

 

 

 

สําหรับเจาหนาที ่

บนัทกึ : 

 

 

 

 

ผูตรวจสอบคําขอ : 

 

 

 
ลงชื่อ................................................... 

         (.................................................) 

ผูรบัใบอนุญาต 

วันที.่............/................./................. 

คําเตอืน  : หากผูขอใบอนญุาตไมแจงขอความจรงิตอเจาพนักงานผูออกใบอนุญาต ถือวาผูขอใบอนุญาตกระทําความผิดฐานแจงความเทจ็ตอเจาพนักงาน

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 ตองระวางโทษจําคกุไมเกินหกเดือนหรอืปรับไมเกินหนึ่งพันบาทหรอืทั้งจําทั้งปรับ 

หมายเหตุ : ผูขอใบอนุญาตจะตองชําระคาธรรมเนยีมใบอนญุาตพรอมกับการยื่นคําขอใบอนุญาต และไมวาผลการพิจารณาจะเปนประการใด “สํานักงาน

คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาธรรมเนยีมไมวากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น” 
 

      สํานกัการอนญุาตกิจการเฉพาะกิจ สาํนกังานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาต ิเลขที  ่87 ถนนพหลโยธินซอย 8 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 

โทร. 0 2271 0151 - 60  ตอ  610  โทรสาร 0 2290 5233     www.ntc.or.th 



 
 

แบบค ำขอตรวจสอบควำมสูงภำยในเขตปลอดภัยในกำรเดินอำกำศ
 

วันท่ี          เดือน                       พ.ศ.     

เรียน ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานสนามบิน 

ข้าพเจ้า                                                                           (ระบช่ืุอบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล) 
มีความประสงค์ขอตรวจสอบความสูงในการก่อสร้างอาคาร หรือส่ิงปลูกสร้างภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ 
บริเวณใกล้เคียงสนามบิน                                 พื้นท่ีอยู่ในบริเวณ/ใกล้กับ ซอย                               
ถนน                          ต าบล                          อ าเภอ                          จังหวัด                               

มีความประสงค์ 

 ก่อสร้าง  อาคาร    ส่ิงปลูกสร้างอย่างอื่น (ระบ)ุ......................................................................... 

 แก้ไขเปล่ียนแปลง   อาคาร   ส่ิงปลูกสร้างอย่างอื่น (ระบ)ุ......................................................... 

  ปลูกต้นไม้ยืนต้น 

พิกัดสถานท่ีท่ีจะท าการก่อสร้างในระบบ WGS 84.)  Lat (N)………………….………. Long (E)………………………….… 

โดยแนบเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาดังนี้ 

    ส าเนาบัตรประตัวประชาชน / ส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล       (พร้อมลายเซ็นรับรอง) 

      แผนผังบริเวณท่ีก่อสร้าง / แบบก่อสร้าง       (พร้อมลายเซ็นรับรอง) 

      ส าเนาโฉนดท่ีดินท่ีจะท าการก่อสร้าง        (พร้อมลายเซ็นรับรอง) 

    อื่นๆ (ระบ)ุ  
                                                                                  (พร้อมลายเซ็นรับรอง)                                

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 

 

    ลงช่ือ                                      

                    (                                         )  

          ผู้ขอให้ตรวจสอบ 

แบบ 7–2-03 



 
แบบค าขออนุญาตกอ่สร้าง/แก้ไขเปลีย่นแปลงอาคารหรือสิ่งปลกูสร้างอย่างอื่น หรือปลกูตน้ไม้ยืนตน้  

ภายในเขตปลอดภัยในการเดนิอากาศ บรเิวณใกล้เคียงสนามบิน 

 วันที่...........เดือน...........................พ.ศ. .................. 
       เรียน อธิบดกีรมการบนิพลเรอืน  

 ข้าพเจ้า (ผู้ขออนุญาต).........................................................................................................................(ระบุชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล) 
   เป็นบุคคลธรรมดา อยู่บ้านเลขที่.........................หมู่ที่...............ตรอก/ซอย..................................ถนน.................................................
ต าบล/แขวง................................อ าเภอ/เขต...................................จังหวัด..........................โทรศัพท์ .......................... E-mail…….………….…………… 

 เป็นนิติบุคคล ประเภท........................... เลขทะเบียน............................จดทะเบียนเมื่อ........................ส านักงานต้ังอยู่เลขที่.............. 
หมู่ที่............ตรอก/ซอย............... ถนน........................... ต าบล/แขวง...................... อ าเภอ/เขต........................จังหวัด............................................. 
โทรศัพท์ ............................. E-mail……………….……………โดย..................................................ผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล อยู่บ้านเลขที่............. 
หมู่ที่...............ตรอก/ซอย.....................ถนน....................ต าบล/แขวง.......................อ าเภอ/เขต.............................จังหวัด......................................... 

มีความประสงค์จะขออนุญาต   
 ก่อสร้าง  อาคาร    สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น (ระบุ)......................................................................................................................... 
 แก้ไขเปลี่ยนแปลง  อาคาร    สิ่งปลูกสร้างอย่างอืน่ (ระบุ)......................................................................................................... 
  ปลูกต้นไม้ยืนต้น  (พิกัดสถานที่ก่อสร้างในระบบ WGS 84.)  Lat (N)……………………….………. Long (E)………………………….………… 

ภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศบริเวณใกล้เคียงสนามบนิ(ระบุชื่อสนามบิน)............................................................................................... ......................... 
ลักษณะของสิ่งปลูกสร้าง/ต้นไม้ยืนต้นที่ขออนุญาต........................................................................ มีขนาดความสูงจากพ้ืนดิน............................เมตร  
โดยจะกระท าในที่ดิน/อาคาร ซึ่งมี   โฉนด     น.ส. 3     น.ส. 3 ก.     อื่นๆ (ระบุ)..................................................ตามหนังสือส าคัญ
เลขที.่.............................ต้ังอยู่เลขที่......................... หมู่ที่..........  ถนน.......................ต าบล/แขวง..................................อ าเภอ/เขต......................... 
จังหวัด............................ซึ่งเป็นของ    ตนเอง    บุคคลอื่น (ระบุชื่อเจ้าของที่ดิน/อาคาร)................................................................................ 

พร้อมค าขอน้ี ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้ว อันได้แก่ 
บุคคลธรรมดา 

  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
  ส าเนาหนังสือส าคัญเกี่ยวกับที่ดิน (โฉนด/น.ส.3/น.ส. 3 ก/อ่ืนๆ) 
  กรณีกระท าบนที่ดิน/อาคารของผู้อื่น 
     ส าเนาสัญญาที่แสดงว่าผู้ขออนุญาตมีสิทธกิ่อสร้าง/ปลูก/แก้ไขเปลี่ยนแปลงฯ   
     หนังสือแสดงความยินยอมจากเจ้าของที่ดิน อาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน  
         (แบบ 7–1-02) พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้อง 
  แผนผังแสดงที่ต้ังและแบบแปลน รูปด้าน รูปตัด  
  กรณีที่มีการมอบอ านาจ  
     หนังสือมอบอ านาจ 
     ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอ านาจ 

นิติบุคคล 
  หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล วัตถุประสงค์ และผู้มีอ านาจลงนามแทน 
  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ของผู้มีอ านาจลงนามแทน 
  ส าเนาทะเบียนบ้าน ของผู้มีอ านาจลงนามแทน 
  ส าเนาหนังสือส าคัญเกี่ยวกับที่ดิน (โฉนด/น.ส.3/น.ส. 3 ก/อ่ืนๆ) 
  กรณีกระท าบนที่ดิน/อาคารของผู้อื่น 
     ส าเนาสัญญาที่แสดงว่าผู้ขออนุญาตมีสิทธิก่อสร้าง/ปลูก/แก้ไขเปลี่ยนแปลงฯ   
     หนังสือแสดงความยินยอมจากเจ้าของที่ดิน อาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน  
         (แบบ 7–1-02) พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้อง 
  แผนผังแสดงที่ต้ังและแบบแปลน รูปด้าน รูปตัด   
  กรณีที่มีการมอบอ านาจ  
     หนังสือมอบอ านาจ 
     ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอ านาจ 

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายละเอียดที่แสดงไว้ในค าขอน้ี พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานที่ได้ย่ืนมีความสมบูรณ์ ถูกต้อง และเป็นความจริงทุกประการ  
 

ลงชื่อ.........................................................ผู้ย่ืนค าขอ 

                       (..........................................................) 
         วันที่ย่ืนค าขอ............../.................../.............. 

แบบ 7–2-01 



แบบ ข.1 
เลขรับที่………………. 
วันที…่………………… 
ลงชื่อ…………ผูรับคําขอ 

                       คําขออนุญาตกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร  หรือร้ือถอนอาคาร 
 
 

 
      เขียนที.่.......................................................................... 
   วันที่.......................... เดือน.................................................พ.ศ………….……… 

   ขาพเจา…………………………………………………เจาของอาคารหรือตัวแทนเจาของอาคาร 
    เปนบุคคลธรรมดา  อยูบานเลขที่……………….ตรอก/ซอย……………………………
ถนน…………………หมูที่………..ตําบล/แขวง…………………….อําเภอ/เขต……….………..จังหวดั…………………
    เปนนิติบุคคลประเภท………….…….…………..จดทะเบียนเมื่อ……………….……… 
เลขทะเบียน…………………….………สํานักงานตัง้อยูเลขที่………………………ถนน……………………………….…
หมูที่…….…..ตําบล/แขวง………………….………….อําเภอ/เขต………….……………….จังหวัด………………..……. 
โดย……………………………………..ผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลของผูขออนุญาต 
อยูบานเลขที…่……………ตรอก/ซอย……………….………..ถนน…………………………….……..หมูที่………..……. 
ตําบล/แขวง……………………………..อําเภอ/เขต………………………………..จังหวดั…………………………..…….. 
   ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาต……………………………………..ตอเจาพนกังานทองถ่ิน  ดังตอไปนี้ 
   ขอ 1 ทําการกอสรางอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/ร้ือถอนอาคาร  ที่บานเลขที่………………………… 
ตรอก/ซอย………………………………..ถนน…………………………..หมูที…่……ตําบล/แขวง………………….…… 
อําเภอ/เขต……………………………จังหวัด……………………………โดย…………………………………………….. 
เปนเจาของอาคาร  ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส.3เลขที่/ส.ค.1 เลขที่……………………………………………….……… 
เปนที่ดินของ…………………………………………………………………………………………………………………. 
   ขอ 2  เปนอาคาร 

(1) ชนิด………………………….จํานวน………………..เพื่อใชเปน…………………………. 
โดยมีที่จอดรถ  ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ จํานวน…………….คัน 

(2) ชนิด………………………….จํานวน………………..เพื่อใชเปน…………………………. 
โดยมีที่จอดรถ  ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ จํานวน…………….คัน 

(3) ชนิด………………………….จํานวน………………..เพื่อใชเปน…………………………. 
โดยมีที่จอดรถ  ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ จํานวน…………….คัน 
   ตามแผนผังบรเิวณ  แบบแปลน  รายการคํานวณประกอบแบบแปลน  และรายการคาํนวณทีแ่นบมา
พรอมนี ้
   ขอ 3 มี………………………………………………………………เปนผูควบคมุงาน 
…………………………………………………………     ……………………………………เปนผูออกแบบและคํานวณ 
   ขอ 4  มี  กําหนดแลวเสรจ็ใน……….วัน   นับตั้งแตวันทีไ่ดรับใบอนุญาต 
   ขอ 5 พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ 

(1) แผนผังบริเวณ  แบบแปลน  รายการประกอบแบบแปลน  จํานวน……….ชุด  ชุดละ………… 
(2) รายการคํานวณหนึ่งชดุ  จํานวน…………แผน  (กรณเีปนอาคารสาธารณะ อาคารพิเศษหรือ 

อาคารที่กอสรางดวยวตัถุถาวรและวตัถุทนไฟเปนสวนใหญ) 
(3) หนังสือแสดงความเปนตวัแทนของอาคาร (กรณีตวัแทนเจาของอาคารเปนผูขออนุญาต) 
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(4) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงคและผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล                  
ผูขออนุญาตออกใหไมเกินหกเดือน  (กรณีที่นิติบุคคลเปนผูขออนุญาต) 
   (5)  หนังสือแสดงวาเปนผูจดัการหรือผูแทนซึ่งเปนผูดําเนินกจิการของนิติบุคคล (กรณีที่ 
นิติบุคคลเปนผูขออนุญาต) 

(6) หนังสือแสดงความยินยอมและรับรองของผูออกแบบและคํานวณ จํานวน……….ฉบับ   
พรอมทั้งสําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวชิาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือสถาปตยกรรมควบคุม  จํานวน…..……. ฉบับ   
(กรณีที่เปนอาคารมีลักษณะ    ขนาด     อยูในประเภทเปนวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม   
แลวแตกรณ)ี 

(7) สําเนาหรือภาพถายโฉนดทีด่ิน  เลขที่/น.ส.3 เลขที่/ ส.ค. 1 เลขที่ ………………………. 
จํานวน…………….ฉบับ  หรือหนังสือยนิยอมของเจาของที่ดิน  จํานวน……………..ฉบับ 

(8) หนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงานตามขอ 3 จํานวน….…………..ฉบับ 
(9) สําเนาหรือภาพถายใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุหรือวิชาชีพ 

สถาปตยกรรมควบคุมของผูควบคุมงาน  จาํนวน………ฉบับ  (เฉพาะกรณีที่เปนอาคารมีลักษณะขนาดอยูในประเภท 
เปนวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ  หรือวิชาชพีสถาปตยกรรมควบคุม แลวแตกรณ)ี 

(10) เอกสารอื่น ๆ (ถามี) 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
        (ลงลายมอืช่ือ)……………………………………… 
          (………………………………….) 
                 ผูขออนุญาต 
หมายเหต ุ (1)  ขอความใดที่ไมใชใหขดีฆา 
  (2) ใสเครื่องหมาย  ในชอง              หนาขอความที่ตองการ 
 

 
หมายเหตขุองเจาหนาท่ี 
 
  จะตองแจงใหผูขออนุญาตทราบวา  จะอนญุาตหรือไมอนุญาตหรือขยายเวลาภายใน 
วันที…่……………เดือน……………………………………..พ.ศ. …………………… 
  ผูขออนุญาตไดชําระคาธรรมเนยีมใบอนญุาต………………………………เปนเงนิ……………………บาท 
และคาธรรมเนยีมการตรวจแบบแปลน………………………..…………….เปนเงิน……………บาท  ………………..สตางค 
ตามใบเสร็จรับเงนิเลมที…่…………………เลขที่…………………ลงวนัที…่……………เดอืน………………..พ.ศ. ……….. 
  ออกใบอนุญาตแลว  เลมที…่………..ฉบับ………….ลงวนัที…่………เดือน…………………พ.ศ………… 
 
         (ลงมือช่ือ)…………………………………. 
                   ตําแหนง……………………………… 
 



 
 

หนังสือแสดงความยนิยอมของเจ้าของที่ดนิและอาคาร 
 

  วันที่...........เดือน...........................พ.ศ. .................. 
 
 ข้าพเจ้า................................................................................................................................................(ระบุชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล) 
   เป็นบุคคลธรรมดา อยู่บ้านเลขที่.........................หมู่ที่...............ตรอก/ซอย..................................ถนน..................................................
ต าบล/แขวง..............................................อ าเภอ/เขต................................................จังหวัด........................................................................................ 

 เป็นนิติบุคคล ประเภท........................... เลขทะเบียน............................จดทะเบียนเมื่อ........................ส านักงานต้ังอยู่เลขที่.............. 
หมู่ที่............ตรอก/ซอย............... ถนน........................... ต าบล/แขวง..........................อ าเภอ/เขต................................จังหวัด.................................. 
โทรศัพท์ ............................. E-mail……………….……………โดย..................................................ผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล อยู่บ้านเลขที่............. 
หมู่ที่...............ตรอก/ซอย.....................ถนน....................ต าบล/แขวง.......................อ าเภอ/เขต.............................จังหวัด......................................... 

ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดิน    โฉนด    น.ส. 3    น.ส. 3 ก.    อื่นๆ ....................................................................................ตามหนังสือส าคัญ 

เลขที.่................................................... และ/หรืออาคารเลขที่.................................. ดังหนังสือแสดงกรรมสิทธ์ิที่แนบ ต้ังอยู่ที.่............. หมู่ที่............ 

ซอย........................... ถนน............................. ต าบล/แขวง..................................... อ าเภอ/เขต......................................... จังหวัด............................   
ยินยอมให้ (ผู้ขออนุญาต)............................................................................................................................................... ด าเนินการ 
  ก่อสร้างอาคาร     แก้ไขเปลี่ยนแปลงอาคาร   ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น (ระบุ).................................................................  
  แก้ไขเปลี่ยนแปลงสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น (ระบุ)..................................................   ปลูกต้นไม้ยืนต้น ในที่ดิน/อาคารของข้าพเจ้า 

พร้อมกันน้ี ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐาน อันได้แก่   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และ  ส าเนาทะเบียนบ้านของข้าพเจ้ามาด้วย 
หาก (ผู้ขออนุญาต)........................................................................................ .................... ได้รับอนุญาตตามค าขอแล้ว และต่อมา          

มีความจ าเป็นต่อความปลอดภัยในการเดินอากาศ ข้าพเจ้ายินดีให้ผู้ได้รับอนุญาตจัดการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง 
หรือตัด หรือย้ายต้นไม้ได้ตามท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีก าหนด  หากผู้ได้รับอนุญาตไม่ด าเนินการ  ข้าพเจ้าจะเป็นผู้ด าเนินการให้ และโดยหนังสือฉบับน้ี 
ข้าพเจ้ายินยอมให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอ านาจเข้าไปในที่ดินและ/หรืออาคาร เพ่ือจัดการรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง หรือตัดหรือย้ายต้นไม้น้ัน
เสียเอง  ทั้งน้ี ตามมาตรา ๖๐ วรรค ๒ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  พ.ศ. ๒๔๙๗ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายละเอียดที่แสดงไว้ในค าขอน้ี พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานที่ได้ย่ืนมีความสมบูรณ์ ถูกต้อง และเป็นความจริงทุกประการ  
      

 
ลงชื่อ...........................................................เจ้าของที่ดิน/อาคาร (ผู้ให้ความยินยอม) 

                (..........................................................) 
 

       ลงชื่อ..........................................................พยาน 

             (..........................................................) 
 

       ลงชื่อ..........................................................พยาน 

             (..........................................................) 
 
 

 

แบบ 7–2-02 

 

 



เขียนที่ _________________________                                                          

  วันที_่________________________ 

เรียน เลขาธิการ กสทช. 

เร่ือง ขอทําลายเคร่ืองสงวิทยุกระจายเสียง 

 ข า พ เ จ า  _________________________________________ ผู มี อํ า น า จ ก ร ะ ทํ า ก า ร ผู ก พั น             

(นิติบุคคล /กลุมคน) ___________________________________ซ่ึงไดรับอนุญาตทดลองประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง ประเภท _______________ เลขทะเบียนตามใบอนุญาต ____________________________       

ชื่อสถาน ี_____________________________ ตั้งอยูที่___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

  บัดนี้ ขาพเจาไดทําลายเคร่ืองสงวิทยุกระจายเสียงระบบ FM ยี่หอ____________ รุน____________ 

หมายเลข เค ร่ือง_________________กํ าลั งส ง_____วัตต  ที่ อยู ในครอบครอง ให ไ ม ส ามารถใช การ ได                

เมื่อวันที่_________________โดยไดแนบหลักฐาน ดังนี้ 

1) ภาพถายสภาพเดิม (หนา หลัง ภาพรวม) 

2) ภาพถายกิจกรรมในการทําลาย 

3) ภาพถายสภาพเคร่ืองฯ หลังทําลาย 

 
จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอรับรองวาเปนความจริงทุกประการ 

 

     ลงชื่อ_________________________ผูมีอํานาจกระทําการผกูพัน 
        (_____________________________) 
 

 

 
ขาพเจา_____________________________เจาหนาที่ของรัฐตําแหนง_________________ 

หนวยงาน_______________________________________________________________ 

 

ขอรับรองวาขาพเจาไดเปนประจักษพยานในกิจกรรมการทําลายเคร่ืองฯ ดังกลาวขางตน พรอมแนบสําเนาบัตร

ประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ 

 

     ลงชื่อ_________________________เจาหนาที่ของรัฐ 
        (_____________________________) 



เขียนที่ _________________________                                                          

  วันที_่________________________ 

เรียน เจ้าหน้าที่ส านักงาน กสทช. 

เร่ือง ขอท าลายเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง 

 ข้ า พ เ จ้ า  _________________________________________ ผู้ มี อ า น า จ ก ร ะ ท า ก า ร ผู ก พั น             
(นิติบุคคล /กลุ่มคน) ___________________________________ซึ่งได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง ประเภท _______________ เลขทะเบียนตามใบอนุญาต ____________________________       
ชื่อสถานี _____________________________ ตั้งอยู่ที่___________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

  บัดนี้ ข้าพเจ้าประสงค์ขอให้เจ้าหน้าที่ส านักงาน กสทช. ช่วยด าเนินการท าลายเครื่องวิทยุกระจายเสียง
ระบบ FM ยี่ห้อ____________ รุ่น____________ หมายเลขเครื่อง_________________ ก าลังส่ง_____วัตต์    
ที่อยู่ในครอบครอง เนื่องจากไม่ประสงค์ที่จะน าไปใช้งานต่อไป และ ไม่ ขอรับซากเคร่ืองฯ คืน 

 ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะด าเนินการทางกฎหมายใดๆ กับเจ้าหน้าที่ของส านักงาน กสทช . ในการท าลาย
เครื่องดังกล่าวนี้ 

จึงเรียนมาเพื่อด าเนินการต่อไป 

 
     ลงชื่อ_________________________ผู้มีอ านาจกระท าการผกูพัน 
        ( _____________________________) 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



หนังสือมอบอํานาจ 

(ทั่วไป) 

ทําที่………………..…………………. 

วันที่……….เดือน………………………พ.ศ………… 

 
 โดยหนังสือฉบับนี้ขาพเจา…………………………………….ซึ่งเปนผูถือบัตร…………………………

เลขที่………………………ออกให ณ …. ………………..เมื่อวันที่……………………...อยูบานเลขที่……..…..

ตรอก/ซอย………….…….ถนน……………..……...แขวง/ตําบล …………………. เขต/อําเภอ …………….…

จังหวัด…………………………… 

 ขอมอบอํานาจให………………………………………ซึ่งเปนผูถือบัตร……………………………….. 

เลขที่ ………….. ออกให ณ ………………………. เมื่อวันที่ …………………… อยูบานเลขที่ ……………… 

ตรอก/ซอย…………………ถนน……………………แขวง/ตําบล………………….เขต/อําเภอ………………….

จังหวัด……………………………. 

 เปนผูมี

อํานาจ………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………….………………………………………………..แทนขาพเจาจนเสร็จการ 

 
 ขาพเจาขอรับผิดชอบในการที่ผูรับมอบอํานาจไดกระทําไปตามหนังสือมอบอํานาจนี้เสมือนวาขาพเจา

ไดกระทําดวยตนเองทั้งส้ิน 

 
 เพื่อเปนหลักฐานขาพเจาไดลงลายมือช่ือ/ลายพิมพนิ้วมือไวเปนสําคัญตอหนาพยานแลว 

 

      ลงชื่อ…………………………………..ผูมอบอํานาจ 

              (………………………………….) 

      ลงชื่อ………………………….…….ผูรับมอบอํานาจ 

              (………………………………….) 

 ขาพเจาขอรับรองวาเปนลายมือช่ือ/ลายพิมพนิ้วมืออันแทจริงของผูมอบอํานาจ  และผูมอบอํานาจได

ลงลายมือชื่อ/ลายพิมพนิ้วมือตอหนาขาพเจา 

      ลงชื่อ……………………………………..พยาน 

               (…………………………………….) 

      ลงชื่อ……………………………………….พยาน 

                (……………………………………..) 


	                       คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร  หรือรื้อถอนอาคาร 
	      เขียนที่........................................................................... 
	หมายเหตุของเจ้าหน้าที่ 



