-ร่างมติที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๑
วันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๒ อาคารอานวยการ
สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
___________________________
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๗ : กรมประชาสัม พัน ธ์ ขอย้า ยที่ ตั้ งเสาส่ งสั ญ ญาณของสถานี วิ ทยุ กระจายเสี ย ง
แห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ ระบบ เอฟ.เอ็ม ความถี่ ๑๐๐.๒๕ MHz และ
ระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ ๘๖๔ KHz : ปส.๓
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่สานักงาน กสทช. เสนอ โดย
อนุญาตให้กรมประชาสัมพันธ์ ย้ายที่ตั้งเสาส่งสัญญาณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ ระบบ เอฟ.เอ็ม ความถี่ ๑๐๐.๒๕ MHz และระบบ
เอ.เอ็ม ความถี่ ๘๖๔ KHz จากที่ตั้งเดิม เลขที่ ๗ ถนนทองมาก ตาบลโพธิ์ อาเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ ละติจูด ๑๕.๐๙๘๓๗๒ ลองจิจูด ๑๐๔.๓๓๗๕๓๑ ไป ณ ที่ตั้งใหม่
ตาบลหนองครก อาเภอเมื อง จั งหวัดศรีสะเกษ ละติจูด ๑๕.๐๘๘๙๗๓ ลองจิจู ด
๑๐๔.๓๒๘๗๕๕ ทั้งนี้ โดยต้องปฏิบัติให้ครบถ้วนตามเงื่อนไข ดังนี้
๑. ความถี่ออกอากาศระบบ เอ.เอ็ม ๘๖๔ KHz
๑.๑ กาหนดให้มีคุณลักษณะทางเทคนิคอื่นๆ ให้เป็นไปตามแผนจัดสรรความถี่
วิทยุกระจายเสียง ระบบ เอ.เอ็ม แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
๑.๒ การแพร่กระจายคลื่นของสายอากาศแบบรอบทิศทาง (Omni-Directional)
๑.๓ กาลังส่งเครื่องส่ง (Transmitter Output Power) ไม่เกิน ๑๐ กิโลวัตต์
๑.๔ ความสูงของสายอากาศไม่เกิน ๑๐๐ เมตร โดยวัดจากระดับพื้นดิน
๑.๕ หากปรากฏภายหลั งว่าการออกอากาศของสถานีดังกล่ าวก่อให้ เกิดการ
รบกวนคลื่ น ความถี่ กั บ สถานี วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งอื่ น ๆ ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้
ประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมาตรา ๘๓ แห่งพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.๒๕๕๓ และสถานีวิทยุกระจายเสียง
ที่แจ้งจดทะเบียนต่อสานักวิทยุคมนาคม (Radiocommunication Bureau : BR)
สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication
Union : ITU) สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษ
ระบบเอ.เอ็ม. ความถี่ ๘๖๔ KHz จะต้องดาเนินการแก้ไข ปรับปรุง หรือ
ระงับการแพร่กระจายคลื่นความถี่ที่ก่อให้เกิดดรบกวนทันทีที่ได้รับแจ้ง
๒. ความถี่ออกอากาศระบบเอฟ.เอ็ม. ๑๐๐.๒๕ MHz
๒.๑ ระบบการออกอากาศเอฟ.เอ็ม กาหนดให้มีคุณลักษณะทางเทคนิคเป็นไปตาม
แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม พ.ศ. ๒๕๖๐

๒.๒ การแพร่กระจายคลืน่ ของสายอากาศแบบรอบทิศทาง (Omni - Directional)
๒.๓ กาลังส่งไม่เกิน ๒ กิโลวัตต์ (ERP) ในแต่ละแนวโพราไรซ์
๒.๔ ความสูงของสายอากาศไม่เกิน ๘๐ เมตร โดยวัดจากระดับพื้นดินถึงจุด
กึ่งกลางสายอากาศ
๒.๕ หากปรากฏภายหลั งว่ าการออกอากาศของสถานีดังกล่ าวก่อให้ เกิด การ
รบกวนคลื่นความถี่กับสถานีวิทยุกระจายเสียงอื่นๆ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการกระจายเสียง ตามมาตรา ๘๓ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่น
ความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ.๒๕๕๓ และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม. ความถี่ ๑๐๐.๒๕ MHz จะต้องดาเนินการ
แก้ ไข ปรั บ ปรุ ง หรื อระงับ การแพร่ กระจายคลื่ น ความถี่ที่ ก่อ ให้ เกิ ดการ
รบกวนทันทีที่ได้รับแจ้ง
๓. กรมประชาสั มพั นธ์ ในนามสถานีวิ ทยุ กระจายเสี ย งแห่ ง ประเทศไทยจังหวั ด
ศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม ความถี่ ๑๐๐.๒๕ MHz และระบบเอ.เอ็ม ความถี่ ๘๖๔ KHz
เมื่อดาเนินการออกอากาศ ณ ที่ตั้งใหม่ จะต้องไม่มีผลกระทบต่อกลุ่ มผู้รับฟัง
เป้าหมายเดิมในการได้รับฟังข่าวสาร โดยให้กาหนดระยะเวลาการติดตามและ
ตรวจสอบผลการด าเนิ น การเป็ น ระยะเวลา ๖ เดื อ น หากพบผลกระทบให้
หน่วยงานรายงานต่อ กสทช. เพื่อทาการกาหนดมาตรการเพิ่มเติมต่อไป
๔. กรมประชาสัมพันธ์ ต้องถือปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ คาสั่ง ประกาศ หลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไข ตามที่ กสทช. จะประกาศกาหนดในภายหลังรวมทั้งกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๑ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระที่ ๕.๑.๗ เรื่อง กรมประชาสัมพันธ์ ขอย้ายที่ตั้งเสาส่ งสัญญาณของสถานี
วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งแห่ ง ประเทศไทย จั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ ม ความถี่
๑๐๐.๒๕ MHz และระบบเอ.เอ็ม ความถี่ ๘๖๔ KHz

