
 

 

 
 

แบบแจ้งรายละเอียดการใชป้ระโยชน์คลื่นความถ่ีและเหตุแห่งความจําเป็นในการถือครองคลืน่ความถ่ี 
เพื่อการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์

 
กรุณากรอกขอ้มูลลงในช่องว่างใหค้รบถ้วน และทําเคร่ืองหมาย / ลงในช่อง (  ) พร้อมกรอกข้อมูลลงใน
เอกสารแนบให้ถูกต้องครบถ้วน 
 
ส่วนที่ ๑ รายละเอียดผู้แจ้งข้อมูล 
 

๑. ผู้แจ้งข้อมูลชื่อ-สกุล...................................................................... ตําแหน่ง..........................................       
อยู่บ้านเลขที่....................หมู่ที่.........ตรอก/ซอย............................ ถนน.....................................     
ตําบล/แขวง.......................อําเภอ/เขต……………………จังหวัด..............................................              
รหัสไปรษณีย์..................... โทรศัพท์........................................... โทรสาร.................................................. 
 

๒. แจ้งข้อมูลในนามของ (ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานของรฐั/บริษัท/อ่ืนๆ) 

...................................................................................................................................................................  

ต้ังอยู่เลขที่...................หมู่ที่............ตรอก/ซอย.................................. ถนน..................................... 
ตําบล/แขวง............................ อําเภอ/เขต……………...………จังหวัด...........................................................  
รหัสไปรษณีย์...............................โทรศัพท.์........................................... โทรสาร....................................... 
 
 

ส่วนที่ ๒ รายละเอียดข้อมูลที่จําเปน็ในการแจ้ง (กรอกข้อมูลลงในเอกสารแนบส่วนที่ ๒) 
๑. รายละเอียดข้อมูลเก่ียวกับการใช้ประโยชน์คลื่นความถ่ีต้ังแต่ได้รับการจัดสรรหรือใช้ประโยชน์          
คลื่นความถ่ีที่ชอบด้วยกฎหมาย จนถึงวันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ 
 (  ) ๑.๑ รายละเอียดคลื่นความถ่ีที่ได้รับจัดสรรหรือใช้ประโยชน์ในแต่ละคลื่นความถ่ี  
 (  ) ๑.๒ รายละเอียดเก่ียวกับสถานีวิทยุคมนาคมที่ใช้ในการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์  
 (  ) ๑.๓ รายละเอียดเก่ียวกับเครื่องวิทยุคมนาคมทีใ่ช้ในการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์  
  (  ) ๑.๔ รายละเอียดเก่ียวกับการใช้ประโยชน์คลื่นความถ่ีที่ได้รับจัดสรรหรือใช้ประโยชน์ในแต่ละคลืน่ความถ่ี  
 
๒. รายละเอียดข้อมูลเหตุแห่งความจาํเปน็ในการถือครองคลืน่ความถ่ีต่อไปในอนาคต 
 (  ) รายละเอียดเหตุแห่งความจําเป็นในการถือครองคลื่นความถ่ี 

 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๓... 

๑. กิจการกระจายเสียง 



 

 

-๒- 
 

ส่วนที่ ๓ เอกสารหลักฐานประกอบการแจ้ง จํานวน.................สถาน ี(พร้อมเอกสารและรายละเอียดประกอบ) 
๑. เอกสารหลักฐานประกอบข้อมูลที่จําเป็นในการแจ้ง 
 (  ) สําเนาเอกสารเกี่ยวกับการจัดสรรคลื่นความถ่ีหรือให้ใช้คลื่นความถ่ีแต่ละคลื่นความถ่ี 
 (  ) สําเนาเอกสารการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาให้บุคคลอ่ืนประกอบกิจการกระจายเสียง หรือ
กิจการโทรทัศน์ต้ังแต่ได้รับจัดสรรหรือใช้ประโยชน์คลื่นความถ่ีที่ชอบด้วยกฎหมาย 
 (  ) สําเนาเอกสารการอนุญาตให้ต้ังสถานีวิทยุคมนาคมจากกรมไปรษณีย์โทรเลข สํานักงาน กทช. 
สํานักงาน กสทช. หรือกรมประชาสัมพันธ์  
 (  ) สําเนาเอกสารการอนุญาตให้ใช้หรือนําเข้าเคร่ืองวิทยุคมนาคม 
 (  ) สําเนาเอกสารการนําส่งรายได้ต่อกระทรวงการคลัง ในกรณีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐที่ให้อนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาที่ต้องนําส่งรายได้เข้ากระทรวงการคลังตามมาตรา ๗๖ 
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 (  ) เอกสารอ่ืนๆ ที่แสดงความจําเป็นในการถือครองคลื่นความถ่ี เช่น แผนประกอบธุรกิจ แผนการ
ลงทุน 
๒. เอกสารหลักฐานประกอบอ่ืนๆ 
 กรณีบุคคลธรรมดา 
 (  ) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  
 กรณีห้างหุ้นส่วน บริษัท บริษัทมหาชนจํากัด 
 (  ) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งแสดงวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล และผู้มีอํานาจ
ลงนามผูกพันนิติบุคคลที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือนนับถึงวันย่ืนแบบ  
 (  ) สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ  
 (  ) สําเนาหนังสือรับรองตราประทับของนิติบุคคล 
 (  ) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจกระทําการผูกพันนิติบุคคล  
 กรณีนิติบุคคลประเภทอ่ืน 
 (  ) สําเนาเอกสาร หลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมระบุวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล 
 (  ) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจกระทําการผูกพันนิติบุคคล 
 กรณีหน่วยงานของรัฐ 
 (  ) สําเนาหนังสือหรือกฎหมายซึ่งให้อํานาจในการจัดต้ังองค์กร พร้อมวัตถุประสงค์การจัดต้ังองค์กร  
 กรณีมอบอํานาจให้กระทําแทน 
 (  ) หนังสือมอบอํานาจพร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ  
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้นและเอกสารแนบฯ ที่แนบมาพร้อมนี้ เป็นจริงทุกประการ 
 
 

ลงชื่อ...............................................ผู้แจ้งข้อมูล 
       (.........................................................) 

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



 

 

 
ส่วนที่ ๓ เอกสารหลักฐานประกอบการแจ้ง จํานวน.................สถาน ี(พร้อมเอกสารและรายละเอียดประกอบ) 
 

ลําดับ ชื่อสถาน ี คลืน่ความถ่ี จังหวัด หมายเหตุ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

๑. กิจการกระจายเสียง 



 

 

เอกสารแนบส่วนที่ ๒ 
๑. รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการใชป้ระโยชน์คลืน่ความถี่  

๑.๑ รายละเอียดคลืน่ความถี่ที่ได้รับจัดสรรหรือใชป้ระโยชน์ในแต่ละคลืน่ความถี่ 
ผู้ได้รับจัดสรรหรือ 

ผู้ใช้ประโยชน์คลื่นความถี่ 
คลื่นความถี่ 

ค่าความถี่กลางของช่องความถี่วิทยุ 
Center Frequency 

ระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถี่ 

(กรอกข้อมูลของผู้ได้รับจัดสรร    
คลื่นความถี่) 

ค่าตอบแทน
การใช้คลื่น
ความถี่ที่ต้อง
ชําระให้รัฐ 

 

เอกสารการอนุญาต
ให้ใช้คลื่นความถี่ 

ข้อมูลเกี่ยวกับการอนุญาต สัมปทาน สัญญา 
(ข้อมูลของผู้ใช้คลื่นความถี่) 

ให้แจ้งข้อมูลการอนุญาตทกุสัญญาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน 

หมายเหตุ 

ผู้ได้รับจัดสรร
คลื่นความถี่ 

ผู้ใช้คลื่น
ความถี่ 

คลื่นความถี่ที่ 
ได้รับการจัดสรร

หรือ 
ใช้ประโยชน ์
kHz , MHz 
(Center) 

แถบความกว้าง
คลื่นความถี่ 

(bandwidth) 
(kHz) 

 

ช่วง
ระยะเวลา 

(ปี) 

ระยะเวลา
เริ่มต้น  

(ระบุวัน) 

ระยะเวลา
สิ้นสุด  

(ระบุวัน) 

เลขที่ 
 

ลงวันที่ ระยะเวลา ค่าตอบแทน/
ผลประโยชน์
ตอบแทน 
(ตลอด

ระยะเวลา
สัญญา) 

เลขที่ ลงวันที่ ประเภท 

ช่วง
ระยะ 
เวลา 
(ปี) 

ระยะ  
เวลา
เริ่มต้น  
(ระบุ
วัน) 

ระยะ  
เวลา
สิ้นสุด  
(ระบุ
วัน) 

อนุญาต สัมปทาน สัญญา 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  

 

     
ขอรับรองว่าข้อมูลรายละเอียดคลื่นความถี่ที่ได้รับจัดสรรหรือใช้ประโยชน์คลื่นความถี่มีความถูกต้องและเป็นจริงทกุประการ และผ่านการตรวจสอบจากเจ้าของข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 

 
 
 

                 ...............................................        ...............................................       ............................................... 
                 (.............................................)       (.............................................)       (.............................................) 
                      ผู้ได้รับจัดสรรคลื่นความถี่                                ผู้ใช้คลืน่ความถี่                         ผู้ใช้คลืน่ความถี่ 

วิธีการกรอกขอ้มูล 
๑. ผู้มีหน้าทีใ่นการแจ้งต้องเป็นผู้ได้รับจัดสรรหรือใช้ประโยชน์คลื่นความถี่อยู่ก่อนวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ โดยต้องแจ้งรายละเอียดคลื่นความถี่ที่ได้รับจัดสรรหรือใช้ประโยชน์ในแต่ละคลืน่ความถี่ตั้งแต่ได้รับการจัดสรรหรือใช้ประโยชน์คลื่นความถี่ที่ชอบด้วยกฎหมาย จนถึง

วันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ 
๒. ผู้ได้รับจัดสรรหรือใช้ประโยชน์คลื่นความถี่ต้องยื่นเอกสารหลักฐานการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ และการอนุญาต สัมปทาน สญัญาให้บุคคลอื่นประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ประกอบการแจ้งด้วย 
๓. “คลื่นความถี่ที่ได้รับการจัดสรรหรือใช้ประโยชน์” ให้กรอกข้อมูลคลื่นความถี่กึ่งกลางซึ่งเป็น “ค่าความถี่กลางของช่องความถี่วิทยุ Center Frequency” เช่น ๘๘ MHz ซึ่งเป็นคลื่นความถี่ที่ใช้ในการออกอากาศ 
๔. “เอกสารการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่” คือ เอกสารทีแ่สดงว่าได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ อาทิเช่น หนังสืออนุญาตของกรมไปรษณีย์โทรเลข/สํานักงาน กทช./สํานักงาน กสทช. หรอืมติคณะกรรมการประสานงานการจัดและบริหารความถี่วิทยุแห่งชาติ (กบถ.) เป็นต้น 
๕.  การลงนามของ “ผู้ได้รับจัดสรรคลื่นความถี่” และ “ผู้ใช้คลื่นความถี่” จะต้องเป็นผู้มีอํานาจกระทําการผูกพัน หรือเป็นผู้รับมอบอํานาจให้กระทาํการแทน 
๖.  หากกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มไม่เพียงพอ ให้จัดทําเอกสารแนบเพิ่มเติมได้ 



 

 

                เอกสารแนบส่วนที่ ๒ 

๑.๒ รายละเอียดเกี่ยวกับสถานีวิทยุคมนาคมที่ใช้ในการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทศัน ์

ลําดับ
ที่ 

รายละเอียดทีต่ั้งสถานีวิทยุคมนาคม 
(หน่วยเป็น Degree Decimal) 

คลืน่ความถี่ 
ลักษณะทางเทคนิคของสถานีวิทยุคมนาคม 

(ดูจากอุปกรณ์ที่ใช้ในปัจจุบัน) 

รหัสประเภท
สถานีวิทยุ
คมนาคม 

รหัสกิจการ
วิทยุคมนาคม 

รัศมีการใช้งาน หรือ
ขอบเขตพืน้ทีก่าร
ให้บริการรัศมีเป็น

กิโลเมตร 
(โปรดแนบภาพ

ตัวอย่างประกอบ) 

 ที่ตั้ง 
(เลขที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด) 

La
tit

ud
e 

(°N
) 

Lo
ng

itu
de

 (°
E)

 

ความถี่ส่ง  
(kHz , MHz) 
ค่าความถี่กลาง
ของช่องความถี่
วิทยุ Center 
Frequency 

แถบความกว้าง
คลืน่ความถี่ 
bandwidth 

(kHz) 

กําลัง
ส่งออก
อากาศ 
(ERP) 

อัตราขยาย
สายอากาศ 
(dBi/dBd) 

ความสูง
สายอากาศ
จากพื้นดิน 

(เมตร) 

ประเภทการ
แพร่กระจาย
คลืน่ความถี่ 
(Class of 
Emission) 

รูปแบบการ
แพร่กระจายคลื่น
ของสายอากาศ 

(Antenna 
Pattern) 

Polarization 
(Vertical, 

Horizontal, 
Mixed) 

               
 
 
 
 
 

               
 
 
 
 
 

               
 
 
 
 
 

               
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการกรอกขอ้มูล 
๑.  ให้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสถานีวิทยุคมนาคมที่ใช้ในการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ตั้งแต่ได้รับจัดสรรหรือใช้ประโยชน์คลื่นความถี่ที่ชอบด้วยกฎหมาย ถึงวันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ 
๒.  หนึ่งคลื่นความถี่ต่อหนึ่งแถว และหากเครื่องวิทยุคมนาคมหนึ่งเครื่องใช้กําลังส่งแตกต่างกัน ใหแ้ยกแถวกรอกข้อมูล 
๓. “คลื่นความถี่” ให้กรอกขอ้มูลคลื่นความถี่กึ่งกลางซึ่งเป็น “ค่าความถีก่ลางของช่องความถี่วิทยุ Center Frequency” เช่น ๘๘ MHz ซึ่งเป็นคลื่นความถี่ทีใ่ช้ในการออกอากาศ 
๔. “กําลังส่งออกอากาศ (ERP)” ให้กรอกกําลังส่งออกอากาศที่ใช้จริง 
๕. “ประเภทการแพร่กระจายคลื่นความถี่” เลอืกกรอกข้อมูลดังนี้ 
   ๕.๑ กรณี AM กรอก A3E 
   ๕.๒ กรณี FM เลือกกรอกข้อมูลที่ตรงกับการใช้งานจริง (๑) F3E (Sound-Mono) หรือ (๒) F8E (Sound-Stereo) 
๖. “รูปแบบการแพร่กระจายคลื่นของสายอากาศ (Antenna Pattern) ให้จัดทําเป็นเอกสารแนบ แล้วระบุว่าเป็นเอกสารแนบที่เท่าใด 
๗.  “รหัสประเภทสถานีวิทยุคมนาคม และรหสักิจการวิทยุคมนาคม” เลือกกรอกข้อมูลที่ตรงกับการใช้งานจริงตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
๘.  “รัศมีการใช้งาน หรือขอบเขตพื้นที่การให้บริการรัศมีเป็นกิโลเมตร” ใหร้ะบุรัศมีเขตพื้นที่ที่ครอบคลมุการให้บริการ ระดับจังหวัด อําเภอ และตําบล (หน่วยเป็นกิโลเมตร) พร้อมทั้งจัดทําภาพตัวอย่างประกอบด้วย 



 

 

 
เอกสารแนบส่วนที่ ๒ 

๑.๒ รายละเอียดเกี่ยวกับสถานีวิทยุคมนาคมอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับการประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทศัน ์เช่น Studio Link, ENG เป็นต้น 

ลําดับ
ที่ 

รายละเอียดทีต่ั้งสถานีวิทยุคมนาคม 
(หน่วยเป็น Degree Decimal) 

คลืน่ความถี่ ลักษณะทางเทคนิคของสถานีวิทยุคมนาคม 

ลักษณะการ
สื่อสาร 

ประเภทย่อย
ของการ
สื่อสาร 

รหัสประเภท
สถานีวิทยุ
คมนาคม 

รหัสกิจการ
วิทยุคมนาคม 

รัศมีการใช้งาน 
หรือขอบเขตพื้นที่
การให้บริการรัศมี

เป็นกิโลเมตร 
(โปรดแนบภาพ

ตัวอย่างประกอบ) 

 ที่ตั้ง 
(เลขที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด) 

La
tit

ud
e 

(°N
) 

Lo
ng

itu
de

 (°
E)

 ความถี่ส่ง 
(MHz) 

แถบความ
กว้างคลืน่
ความถี่ 

bandwidth 
(MHz)  

กําลัง
ส่งออก
อากาศ 
(ERP) 

อัตราขยาย
สายอากาศ 
(dBi/dBd) 

ความสูง
สายอากาศ
จากพื้นดิน 

(เมตร) 

ประเภทการ
แพร่กระจาย
คลืน่ความถี่ 
(Class of 
Emission) 

รูปแบบการ
แพร่กระจาย
คลืน่ของ

สายอากาศ 
(Antenna 
Pattern) 

Polarization 
(Vertical, 

Horizontal, 
Mixed) 

  
 
 
 
 
 

        
 

       

  
 
 
 
 
 

               

  
 
 
 
 
 

               

  
 
 
 
 
 
 

               

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการกรอกขอ้มูล 
๑. หนึ่งคลื่นความถี่ต่อหนึ่งแถว และหากเครื่องวิทยุคมนาคมหนึ่งเครื่องใช้กําลังส่งแตกต่างกัน ใหแ้ยกแถวกรอกข้อมูล 
๒.  “กําลังส่งออกอากาศ (ERP)” ให้กรอกกําลงัส่งออกอากาศที่ใช้จริง 
๓. “รูปแบบการแพร่กระจายคลื่นของสายอากาศ (Antenna Pattern) ให้จดัทําเป็นเอกสารแนบ แล้วระบุว่าเป็นเอกสารแนบที่เท่าใด 
๔. “ลักษณะการสื่อสาร” เลือกกรอกข้อมูลทีต่รงกับการใช้งานจริง ดังนี้ (๑) Simplex  (๒) Semi-Duplex  (๓) Duplex  (๔) อื่นๆ (ระบุ) ........................................................................ 
๕. “ประเภทย่อยของการสื่อสาร” เลือกกรอกข้อมูลที่ตรงกับการใช้งานจริง ดังนี้ (๑) Point to Point  (๒) Point to Multipoint  (๓) อื่นๆ (ระบุ) ........................................................................ 
๖. “รหสัประเภทสถานีวิทยุคมนาคม และรหสักิจการวิทยุคมนาคม” เลอืกกรอกข้อมูลที่ตรงกับการใช้งานจริงตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี ้
๗. “รัศมีการใช้งาน หรือขอบเขตพื้นที่การให้บริการรัศมีเป็นกิโลเมตร” ใหร้ะบุขอบเขตพื้นที่รัศมีการใหบ้ริการ (หน่วยเป็นกิโลเมตร) พร้อมทั้งจัดทําภาพตัวอย่างประกอบด้วย 



 

 

 
 
 

เอกสารแนบส่วนที่ ๒ 
๑.๓ รายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้ในการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทศัน์ (เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง) 
 

ลําดับที ่ ตราอักษร (Brand) รุ่น/แบบ (Model) ชนิดหรือประเภทเครื่องวิทยุคมนาคม กําลังส่ง หมายเลขเครื่อง  (Serial No.) 
หมายเลขทะเบียน 

วิทยุคมนาคม 
 (ปท./กทช./NTC_ID) 

  
 
 
 

     

  
 
 
 

     

  
 
 
 

     

  
 
 
 

     

  
 
 
 

     

  
 
 
 

     

 
 

วิธีการกรอกขอ้มูล 
๑.  ให้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้ในการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ตั้งแต่ได้รับจัดสรรหรอืใช้ประโยชน์คลื่นความถี่ที่ชอบด้วยกฎหมาย ถึงวันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ 
๒.  กรอกรายละเอียดหนึ่งเครื่องต่อหนึ่งแถว 
๓. “ชนิดหรือประเภทเครื่องวิทยุคมนาคม” ให้เลือกกรอกข้อมูลที่ตรงกับการใช้งานจริง ดังนี้ ๑. ติดตั้งประจําที่ ๒. อื่นๆ (ระบุ) 



 

 

เอกสารแนบส่วนท่ี ๒ 
 

๑ .๔  รายละเ อียดเ ก่ียวกับการใช้ประโยชน์คลื่นความถ่ีที่ ไ ด้รับ จัดสรรหรือใช้ประโยชน์                   
ในแต่ละคลื่นความถ่ี (ในแต่ละช่วงเวลาต้ังแต่ได้รับจัดสรรหรือใช้ประโยชน์คลื่นความถี่ที่ชอบด้วย
กฎหมาย จนถึงวันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ) 
 

(๑) ข้อมูลเก่ียวกับลักษณะหรือประเภทการใช้ประโยชนค์ลืน่ความถ่ี (ตามที่ระบใุน ๑.๑)  
    (ใช้เครื่องหมาย ) 
 

 ประกอบกิจการด้วยตนเอง  (.....) ใช้เพ่ือการสื่อสารภายในหน่วยงาน  (.....) ใช้เพ่ือประกอบกิจการ 

 อนุญาต สัมปทาน สัญญาให้บุคคลอ่ืนประกอบกิจการ 

(๒) วัตถุประสงค์และเหตุผลการได้รับจัดสรรหรือใช้ประโยชน์คลื่นความถี่ ซ่ึงประกอบด้วย
รายละเอียดที่มีการแสดงข้อมูล หลักฐานของการใช้คลื่นความถ่ีตามความเป็นจริงที่แจ้งชัด         
ในแต่ละช่วงเวลาต้ังแต่ได้รับจัดสรรหรือใช้ประโยชน์คลื่นความถ่ีที่ชอบด้วยกฎหมาย 

ข้อมูล 
ช่วงเวลา วัตถุประสงค์ของการได้รับ

จัดสรรหรือใช้ประโยชน์คลื่น
ความถ่ี 

เหตุผลของการได้รับจัดสรรหรือ      
ใช้ประโยชน์คลืน่ความถ่ี 

หมายเหตุ 
(หลักฐาน/เอกสารแนบ) 

ผู้ ไ ด้รับจัดสรร
คลื่นความถ่ี 

  
 
 
 
 
 

  

ผู้ใช้คลื่นความถ่ี 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

  

 

(๓) ภารกิจ อํานาจหน้าที่และวัตถุประสงค์ของหน่วยงานท่ีได้รับจัดสรรหรือใช้ประโยชน์คลื่นความถ่ี 
ข้อมูล ภารกิจ อํานาจหน้าท่ี วัตถุประสงค์ หมายเหตุ 

ผู้ได้รับจัดสรรคลื่นความถ่ี  
 
 
 
 

   

ผู้ใช้คลื่นความถ่ี 
 

 
 
 
 
 

   



 

 

 

(๔) วัตถุประสงค์ของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ ประโยชน์การใช้             
คลื่นความถ่ีที่เกิดต่อหน่วยงานหรือองค์กรที่ได้รับจัดสรรหรือใช้ประโยชน์คลื่นความถ่ี และต่อ
ประโยชน์สาธารณะ (อาทิเช่น วัตถุประสงค์ของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการ
โทรทัศน์ เช่น การดําเนินการเพื่อให้ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือให้ความรู้เพ่ือการศึกษา เพ่ือความมั่นคงของ
รัฐ เพ่ือบรรเทาสาธารณะภัย เพ่ือให้ความบันเทิง หรือเพ่ือการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เป็นต้น) 

ข้อมูล 
วัตถุประสงค์ของการ

ประกอบกิจการกระจาย
เสียงหรือกิจการโทรทัศน์ 

ประโยชน์การใช้คลื่นความถ่ี 

หมายเหตุ ต่อหน่วยงานหรือองค์กรท่ี
ได้รับจัดสรรหรือใช้

ประโยชน์คลื่นความถ่ี 
ต่อประโยชน์สาธารณะ 

ผู้ได้รับจัดสรรคลื่นความถ่ี 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

ผู้ใช้คลื่นความถ่ี 
 

 
 
 
 
 
 

   

 

(๕) รายละเอียดขอบเขตพื้นที่การให้บริการ คลื่นความถ่ี  
 (กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดขอบเขตพ้ืนที่การให้บริการ คลื่นความถี่ ให้ระบุเหตุผล

ประกอบการเปลี่ยนแปลงขอบเขตพ้ืนที่การให้บริการ) 

ข้อมูล 

การ
เปลี่ยนแปลง 

() 

คลื่นความถ่ี ขอบเขตพ้ืนท่ีการให้บริการ เหตุผล 

มี ไม่มี 
คลื่นเดิมท่ีได้รับ
จัดสรรหรือใช้
คลื่นความถ่ี 

คลื่นปัจจุบันท่ี
ได้รับจัดสรรหรือ
ใช้คลื่นความถ่ี 

จังหวัด อําเภอ ตําบล 
 

ผู้ ไ ด้ รั บ จั ด ส ร ร
คลื่นความถ่ี 

     
 
 
 

   

ผู้ใช้คลื่นความถ่ี      
 
 
 

   

 

 
 



 

 

(๖)  ข้อมูลผังรายการ ข้อมูลแสดงสัดส่วนประเภทเนื้อหาและรูปแบบรายการในการประกอบกิจการ ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๕  ๒๕๕๓  ๒๕๕๑  ๒๕๕๐  ๒๕๔๓ และ ๒๕๔๐ 

 

ช่วงปี ชื่อรายการ 

ผังรายการ สัดส่วนรายการ การผลิตรายการ และการออกอากาศ 

ผังรายการและกําหนดเวลาให้บริการ 
สัดส่วนรายการ 

(ให้เลือกข้อใดข้อหนึ่ง) 

รูปแบบการจัดรายการ 

(เลือกได้มากกว่าหนึ่งข้อ) 

การผลิตรายการ 

(เลือกได้มากกว่าหนึ่งข้อ) 

๒๕๕๕ 
 

(ตามเอกสารแนบ) [..] ข่าวสารหรอืสาระที่เป็นประโยชน์ 
ต่อสาธารณะ มีสัดส่วนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๗๐ 
 
[..] ข่าวสารหรอืสาระที่เป็นประโยชน์ 
ต่อสาธารณะ มีสัดส่วนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๒๕ 
 
[..] อื่นๆ ระบุ 
............................................................
............................................................
............................................................ 

 

[..] จัดรายการสด 
ร้อยละ...............................ของจํานวนรายการ
ที่ออกอากาศของสัปดาห ์
 
[..] เชื่อมโยงสัญญาณ  
(ระบุแหล่งที่เชือ่มโยงสัญญาณ) 
......................................................................... 
ร้อยละ...............................ของจํานวนรายการ
ที่ออกอากาศของสัปดาห ์
 
[..] เผยแพร่โดยสื่ออื่นๆ  
(เช่นCD/DVD/INTERNET เป็นต้น) 
………................................................................ 
ร้อยละ……………….............ของจํานวนรายการ
ที่ออกอากาศของสัปดาห ์

[..] ผลิตด้วยตนเอง 
ร้อยละ...................................... ของจํานวนรายการ
ที่ออกอากาศทั้งหมดของสถาน ี
 
[..] ร่วมผลิตรายการ (ระบุชื่อผู้ร่วมผลิต) 
…………………............................................................ 
ร้อยละ...................................... ของจํานวนรายการ
ที่ออกอากาศทั้งหมดของสถาน ี
 
[..] จ้างผลิต (ระบุชื่อผู้รับจ้าง) 
................................................................................. 
ร้อยละ...................................... ของจํานวนรายการ
ที่ออกอากาศทั้งหมดของสถาน ี
 

 
 
 

 
 



 

 

(๖)  ข้อมูลผังรายการ ข้อมูลแสดงสัดส่วนประเภทเนื้อหาและรูปแบบรายการในการประกอบกิจการ ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๕  ๒๕๕๓  ๒๕๕๑  ๒๕๕๐  ๒๕๔๓ และ ๒๕๔๐ 

 

ช่วงปี ชื่อรายการ 

ผังรายการ สัดส่วนรายการ การผลิตรายการ และการออกอากาศ 

ผังรายการและกําหนดเวลาให้บริการ 
สัดส่วนรายการ 

(ให้เลือกข้อใดข้อหนึ่ง) 

รูปแบบการจัดรายการ 

(เลือกได้มากกว่าหนึ่งข้อ) 

การผลิตรายการ 

(เลือกได้มากกว่าหนึ่งข้อ) 

๒๕๕๓ 
 

(ตามเอกสารแนบ) [..] ข่าวสารหรอืสาระที่เป็นประโยชน์ 
ต่อสาธารณะ มีสัดส่วนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๗๐ 
 
[..] ข่าวสารหรอืสาระที่เป็นประโยชน์ 
ต่อสาธารณะ มีสัดส่วนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๒๕ 
 
[..] อื่นๆ ระบุ 
............................................................
............................................................
............................................................ 

 

[..] จัดรายการสด 
ร้อยละ...............................ของจํานวนรายการ
ที่ออกอากาศของสัปดาห ์
 
[..] เชื่อมโยงสัญญาณ  
(ระบุแหล่งที่เชือ่มโยงสัญญาณ) 
......................................................................... 
ร้อยละ...............................ของจํานวนรายการ
ที่ออกอากาศของสัปดาห ์
 
[..] เผยแพร่โดยสื่ออื่นๆ  
(เช่นCD/DVD/INTERNET เป็นต้น) 
………................................................................ 
ร้อยละ……………….............ของจํานวนรายการ
ที่ออกอากาศของสัปดาห ์

[..] ผลิตด้วยตนเอง 
ร้อยละ...................................... ของจํานวนรายการ
ที่ออกอากาศทั้งหมดของสถาน ี
 
[..] ร่วมผลิตรายการ (ระบุชื่อผู้ร่วมผลิต) 
…………………............................................................ 
ร้อยละ...................................... ของจํานวนรายการ
ที่ออกอากาศทั้งหมดของสถาน ี
 
[..] จ้างผลิต (ระบุชื่อผู้รับจ้าง) 
................................................................................. 
ร้อยละ...................................... ของจํานวนรายการ
ที่ออกอากาศทั้งหมดของสถาน ี
 

 
 
 



 

 

(๖)  ข้อมูลผังรายการ ข้อมูลแสดงสัดส่วนประเภทเนื้อหาและรูปแบบรายการในการประกอบกิจการ ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๕  ๒๕๕๓  ๒๕๕๑  ๒๕๕๐  ๒๕๔๓ และ ๒๕๔๐ 

 

ช่วงปี ชื่อรายการ 

ผังรายการ สัดส่วนรายการ การผลิตรายการ และการออกอากาศ 

ผังรายการและกําหนดเวลาให้บริการ 
สัดส่วนรายการ 

(ให้เลือกข้อใดข้อหนึ่ง) 

รูปแบบการจัดรายการ 

(เลือกได้มากกว่าหนึ่งข้อ) 

การผลิตรายการ 

(เลือกได้มากกว่าหนึ่งข้อ) 

๒๕๕๑ 
 

(ตามเอกสารแนบ) [..] ข่าวสารหรอืสาระที่เป็นประโยชน์ 
ต่อสาธารณะ มีสัดส่วนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๗๐ 
 
[..] ข่าวสารหรอืสาระที่เป็นประโยชน์ 
ต่อสาธารณะ มีสัดส่วนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๒๕ 
 
[..] อื่นๆ ระบุ 
............................................................
............................................................
............................................................ 

 

[..] จัดรายการสด 
ร้อยละ...............................ของจํานวนรายการ
ที่ออกอากาศของสัปดาห ์
 
[..] เชื่อมโยงสัญญาณ  
(ระบุแหล่งที่เชือ่มโยงสัญญาณ) 
......................................................................... 
ร้อยละ...............................ของจํานวนรายการ
ที่ออกอากาศของสัปดาห ์
 
[..] เผยแพร่โดยสื่ออื่นๆ  
(เช่นCD/DVD/INTERNET เป็นต้น) 
………................................................................ 
ร้อยละ……………….............ของจํานวนรายการ
ที่ออกอากาศของสัปดาห ์

[..] ผลิตด้วยตนเอง 
ร้อยละ...................................... ของจํานวนรายการ
ที่ออกอากาศทั้งหมดของสถาน ี
 
[..] ร่วมผลิตรายการ (ระบุชื่อผู้ร่วมผลิต) 
…………………............................................................ 
ร้อยละ...................................... ของจํานวนรายการ
ที่ออกอากาศทั้งหมดของสถาน ี
 
[..] จ้างผลิต (ระบุชื่อผู้รับจ้าง) 
................................................................................. 
ร้อยละ...................................... ของจํานวนรายการ
ที่ออกอากาศทั้งหมดของสถาน ี
 

 
 
 



 

 

(๖)  ข้อมูลผังรายการ ข้อมูลแสดงสัดส่วนประเภทเนื้อหาและรูปแบบรายการในการประกอบกิจการ ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๕  ๒๕๕๓  ๒๕๕๑  ๒๕๕๐  ๒๕๔๓ และ ๒๕๔๐ 

 

ช่วงปี ชื่อรายการ 

ผังรายการ สัดส่วนรายการ การผลิตรายการ และการออกอากาศ 

ผังรายการและกําหนดเวลาให้บริการ 
สัดส่วนรายการ 

(ให้เลือกข้อใดข้อหนึ่ง) 

รูปแบบการจัดรายการ 

(เลือกได้มากกว่าหนึ่งข้อ) 

การผลิตรายการ 

(เลือกได้มากกว่าหนึ่งข้อ) 

๒๕๕๐ 
 

(ตามเอกสารแนบ) [..] ข่าวสารหรอืสาระที่เป็นประโยชน์ 
ต่อสาธารณะ มีสัดส่วนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๗๐ 
 
[..] ข่าวสารหรอืสาระที่เป็นประโยชน์ 
ต่อสาธารณะ มีสัดส่วนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๒๕ 
 
[..] อื่นๆ ระบุ 
............................................................
............................................................
............................................................ 

 

[..] จัดรายการสด 
ร้อยละ...............................ของจํานวนรายการ
ที่ออกอากาศของสัปดาห ์
 
[..] เชื่อมโยงสัญญาณ  
(ระบุแหล่งที่เชือ่มโยงสัญญาณ) 
......................................................................... 
ร้อยละ...............................ของจํานวนรายการ
ที่ออกอากาศของสัปดาห ์
 
[..] เผยแพร่โดยสื่ออื่นๆ  
(เช่นCD/DVD/INTERNET เป็นต้น) 
………................................................................ 
ร้อยละ……………….............ของจํานวนรายการ
ที่ออกอากาศของสัปดาห ์

[..] ผลิตด้วยตนเอง 
ร้อยละ...................................... ของจํานวนรายการ
ที่ออกอากาศทั้งหมดของสถาน ี
 
[..] ร่วมผลิตรายการ (ระบุชื่อผู้ร่วมผลิต) 
…………………............................................................ 
ร้อยละ...................................... ของจํานวนรายการ
ที่ออกอากาศทั้งหมดของสถาน ี
 
[..] จ้างผลิต (ระบุชื่อผู้รับจ้าง) 
................................................................................. 
ร้อยละ...................................... ของจํานวนรายการ
ที่ออกอากาศทั้งหมดของสถาน ี
 

 
 
 



 

 

(๖)  ข้อมูลผังรายการ ข้อมูลแสดงสัดส่วนประเภทเนื้อหาและรูปแบบรายการในการประกอบกิจการ ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๕  ๒๕๕๓  ๒๕๕๑  ๒๕๕๐  ๒๕๔๓ และ ๒๕๔๐ 

 

ช่วงปี ชื่อรายการ 

ผังรายการ สัดส่วนรายการ การผลิตรายการ และการออกอากาศ 

ผังรายการและกําหนดเวลาให้บริการ 
สัดส่วนรายการ 

(ให้เลือกข้อใดข้อหนึ่ง) 

รูปแบบการจัดรายการ 

(เลือกได้มากกว่าหนึ่งข้อ) 

การผลิตรายการ 

(เลือกได้มากกว่าหนึ่งข้อ) 

๒๕๔๓ 
 

(ตามเอกสารแนบ) [..] ข่าวสารหรอืสาระที่เป็นประโยชน์ 
ต่อสาธารณะ มีสัดส่วนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๗๐ 
 
[..] ข่าวสารหรอืสาระที่เป็นประโยชน์ 
ต่อสาธารณะ มีสัดส่วนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๒๕ 
 
[..] อื่นๆ ระบุ 
............................................................
............................................................
............................................................ 

 

[..] จัดรายการสด 
ร้อยละ...............................ของจํานวนรายการ
ที่ออกอากาศของสัปดาห ์
 
[..] เชื่อมโยงสัญญาณ  
(ระบุแหล่งที่เชือ่มโยงสัญญาณ) 
......................................................................... 
ร้อยละ...............................ของจํานวนรายการ
ที่ออกอากาศของสัปดาห ์
 
[..] เผยแพร่โดยสื่ออื่นๆ  
(เช่นCD/DVD/INTERNET เป็นต้น) 
………................................................................ 
ร้อยละ……………….............ของจํานวนรายการ
ที่ออกอากาศของสัปดาห ์

[..] ผลิตด้วยตนเอง 
ร้อยละ...................................... ของจํานวนรายการ
ที่ออกอากาศทั้งหมดของสถาน ี
 
[..] ร่วมผลิตรายการ (ระบุชื่อผู้ร่วมผลิต) 
…………………............................................................ 
ร้อยละ...................................... ของจํานวนรายการ
ที่ออกอากาศทั้งหมดของสถาน ี
 
[..] จ้างผลิต (ระบุชื่อผู้รับจ้าง) 
................................................................................. 
ร้อยละ...................................... ของจํานวนรายการ
ที่ออกอากาศทั้งหมดของสถาน ี
 

 
 
 



 

 

(๖)  ข้อมูลผังรายการ ข้อมูลแสดงสัดส่วนประเภทเนื้อหาและรูปแบบรายการในการประกอบกิจการ ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๕  ๒๕๕๓  ๒๕๕๑  ๒๕๕๐  ๒๕๔๓ และ ๒๕๔๐ 

 

ช่วงปี ชื่อรายการ 

ผังรายการ สัดส่วนรายการ การผลิตรายการ และการออกอากาศ 

ผังรายการและกําหนดเวลาให้บริการ 
สัดส่วนรายการ 

(ให้เลือกข้อใดข้อหนึ่ง) 

รูปแบบการจัดรายการ 

(เลือกได้มากกว่าหนึ่งข้อ) 

การผลิตรายการ 

(เลือกได้มากกว่าหนึ่งข้อ) 

๒๕๔๐ 
 

(ตามเอกสารแนบ) [..] ข่าวสารหรอืสาระที่เป็นประโยชน์ 
ต่อสาธารณะ มีสัดส่วนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๗๐ 
 
[..] ข่าวสารหรอืสาระที่เป็นประโยชน์ 
ต่อสาธารณะ มีสัดส่วนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๒๕ 
 
[..] อื่นๆ ระบุ 
............................................................
............................................................
............................................................ 

 

[..] จัดรายการสด 
ร้อยละ...............................ของจํานวนรายการ
ที่ออกอากาศของสัปดาห ์
 
[..] เชื่อมโยงสัญญาณ  
(ระบุแหล่งที่เชือ่มโยงสัญญาณ) 
......................................................................... 
ร้อยละ...............................ของจํานวนรายการ
ที่ออกอากาศของสัปดาห ์
 
[..] เผยแพร่โดยสื่ออื่นๆ  
(เช่นCD/DVD/INTERNET เป็นต้น) 
………................................................................ 
ร้อยละ……………….............ของจํานวนรายการ
ที่ออกอากาศของสัปดาห ์

[..] ผลิตด้วยตนเอง 
ร้อยละ...................................... ของจํานวนรายการ
ที่ออกอากาศทั้งหมดของสถาน ี
 
[..] ร่วมผลิตรายการ (ระบุชื่อผู้ร่วมผลิต) 
…………………............................................................ 
ร้อยละ...................................... ของจํานวนรายการ
ที่ออกอากาศทั้งหมดของสถาน ี
 
[..] จ้างผลิต (ระบุชื่อผู้รับจ้าง) 
................................................................................. 
ร้อยละ...................................... ของจํานวนรายการ
ที่ออกอากาศทั้งหมดของสถาน ี
 

 
 
 



 

 

(๗) ข้อมูลทางเทคนคิในการประกอบกิจการ (อาทิเช่น องค์ประกอบของโครงข่าย  สถาปัตยกรรม
โครงขา่ย เปน็ต้น) ให้จัดทําภาพตัวอย่างประกอบ 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

 
 
 

 (๘) เหตุผลอ่ืนของการได้รบัจัดสรรหรือใช้ประโยชนค์ลืน่ความถ่ี (ถ้ามี) 
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

 
 
 

 
 
 



 

 

เอกสารแนบส่วนท่ี ๒ 
 

๒. รายละเอียดข้อมูลเหตุแห่งความจาํเปน็ในการถือครองคลืน่ความถ่ีต่อไปในอนาคต 
 
๒.๑ เหตุผลและความจําเป็นในการถือครองคลื่นความถ่ีแต่ละคลื่นความถ่ีต่อไปและผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นหากไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีนั้น ๆ ต่อไป 

(๑) เหตุผลและความจําเป็นในการถือครองคลื่นความถ่ี 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(๒) ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้หากไม่ได้รับอนุญาตให้ใชค้ลืน่ความถ่ี 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
๒.๒ ระยะเวลาสูงสุดที่จําเป็นสําหรับการถือครองคลื่นความถ่ี พร้อมเหตุผลที่สะท้อนถึงความจําเป็น
ในการถือครองคลื่นความถี่นั้น ทั้งนี้ การแจ้งระยะเวลาดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับระยะเวลาท่ี
กําหนดในแผนแม่บทการบรกิารคลื่นความถ่ี 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๒.๓ แหล่งรายได้ หรือที่มาของงบประมาณในการบริหารจัดการสถานี 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


