มติคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒
วันอังคารที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๒ อาคารอานวยการ
สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
___________________________
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๓๗ : กองบัญชาการกองทัพไทยขอย้ายที่ตั้งเสาส่งสัญญาณของสถานีวิทยุกระจายเสียง
ระบบ เอฟ.เอ็ม. (ชั่วคราว) ได้แก่ สถานีวิทยุกระจายเสียง ๑๐๑ ความถี่ ๑๐๑.๐๐ MHz
และสถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๑๙ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ความถี่ ๙๙.๕๐ MHz :
ปส.๓
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่สานักงาน กสทช. เสนอ โดยให้
อนุญาตแก่กองบัญชาการกองทัพไทย ดังนี้
๑. อนุญาตให้สถานีวิทยุกระจายเสียง ๑๐๑ ความถี่ ๑๐๑.๐๐ MHz ย้ายที่ตั้งเสาส่งสัญญาณ
จากที่ตั้งเดิม กองพั นทหารราบที่ ๑ กรมทหารมหาดเล็ ก รักษาพระองค์ ที่ ๑ ถนน
วิ ภ าวดี รั ง สิ ต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร พิ กั ด ละติ จู ด
๑๓.๗๗๔๒๓๒ องศาเหนือ ลองจิจูด ๑๐๐.๕๕๑๓๐๕ องศาตะวันออก ไปที่ตั้งใหม่ ณ
สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก ถนนพระรามที่ ๕ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร พิกัด ละติจูด ๑๓.๗๙๐๑๘๕ องศาเหนือ ลองจิจูด ๑๐๐.๕๒๖๖๘๘
องศาตะวันออก โดยให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่สานักงาน กสทช. กาหนดดังนี้
๑.๑ คุณลักษณะทางเทคนิคให้เป็นไปตามแผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียง
ระบบ เอฟ.เอ็ม. พ.ศ. ๒๕๖๐
๑.๒ การแพร่กระจายคลื่นของสายอากาศแบบรอบทิศทาง (Omni-Directional)
๑.๓ กาลังส่งไม่เกิน ๔.๖ กิโลวัตต์ (ERP) ในแต่ละแนวโพราไรซ์
๑.๔ ความสูงของสายอากาศไม่เกิน ๑๒๐ เมตร โดยวัดจากจุดกึ่งกลางสายอากาศถึง
ระดับพื้นดิน
๑.๕ หากปรากฏภายหลั งว่าการออกอากาศของสถานีดังกล่ าวก่อ ให้ เกิดการ
รบกวนคลื่ น ความถี่ กั บ สถานี วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งอื่ น ๆ ที่ ได้ รับ อนุ ญ าตให้
ประกอบกิจการกระจายเสี ยง ตามมาตรา ๘๓ แห่ งพระราชบั ญญั ติ องค์กร
จั ดสรรคลื่ น ความถี่ ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ สถานี วิ ทยุ กระจายเสี ยง ๑๐๑ ความถี่
๑๐๑.๐๐ MHz จะต้องดาเนินการแก้ไข ปรับปรุง หรือระงับการแพร่กระจายคลื่น
ความถี่ที่ก่อให้เกิดการรบกวนทันทีที่ได้รับแจ้ง
๑.๖ กองบั ญชาการกองทัพไทย ในนามสถานีวิทยุกระจายเสียง ๑๐๑ ความถี่
๑๐๑.๐๐ MHz เมื่อดาเนินการออกอากาศ ณ สถานที่ ตั้งใหม่ จะต้องคานึงถึง
กลุ่มผู้รับฟังเป้าหมายเดิมเป็นหลักในการได้รับฟังข่าวสารของสถานีดังกล่าว

๑.๗ กองบัญชาการกองทัพไทยต้องถือปฏิบัติตามประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขตามที่ กสทช. จะประกาศกาหนด
๒. อนุญาตให้สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๑๙ หน่วยบัญชาการทหารพัฒ นา ความถี่
๙๙.๕๐ MHz ย้ายที่ตั้งเสาส่ง สัญ ญาณจากที่ตั้งเดิม กองพันทหารราบที่ ๑ กรม
ทหารมหาดเล็ก รักษาพระองค์ที่ ๑ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร พิกัด ละติจูด ๑๓.๗๖๘๑๔๔ องศาเหนือ ลองจิจูด ๑๐๐.๕๐๘๗๒๑
องศาตะวันออก ไปที่ตั้งใหม่ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร พิกัด ละติจูด ๑๓.๗๘๘๔๕๐ องศาเหนือ
ลองจิจูด ๑๐๐.๕๖๒๓๕๐ องศาตะวันออก โดยให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่สานักงาน
กสทช. กาหนดดังนี้
๒.๑ คุณลักษณะทางเทคนิคให้เป็นไปตามแผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียง
ระบบ เอฟ.เอ็ม. พ.ศ. ๒๕๖๐
๒.๒ การแพร่กระจายคลื่นของสายอากาศแบบรอบทิศทาง (Omni-Directional)
๒.๓ กาลังส่งไม่เกิน ๙.๑ กิโลวัตต์ (ERP) ในแต่ละแนวโพราไรซ์
๒.๔ ความสูงของสายอากาศไม่เกิน ๑๒๐ เมตร โดยวัดจากจุดกึง่ กลางสายอากาศถึง
ระดับพื้นดิน
๒.๕ หากปรากฏภายหลั งว่าการออกอากาศของสถานีดังกล่ าวก่อ ให้ เกิดการ
รบกวนคลื่ น ความถี่ กั บ สถานี วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งอื่ น ๆ ที่ ได้ รับ อนุ ญ าตให้
ประกอบกิจการกระจายเสี ยง ตามมาตรา ๘๓ แห่ งพระราชบั ญญั ติ องค์กร
จั ดสรรคลื่ น ความถี่ ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ สถานี วิ ทยุ กระจายเสี ยง ๙๑๙ หน่ วย
บัญชาการทหารพัฒนา ความถี่ ๙๙.๕๐ MHz จะต้องดาเนินการแก้ไข ปรับปรุง
หรือระงับการแพร่กระจายคลื่นความถี่ที่ก่อให้เกิดการรบกวนทันทีที่ได้รับแจ้ง
๒.๖ กองบั ญชาการกองทั พไทย ในนามสถานีวิทยุกระจายเสี ยง ๙๑๙ หน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา ความถี่ ๙๙.๕๐ MHz เมื่อดาเนินการออกอากาศ ณ สถานที่ ตั้งใหม่
จะต้องคานึงถึงกลุ่มผู้รับฟังเป้าหมายเดิมเป็นหลักในการได้รับฟังข่าวสารของ
สถานีดังกล่าว
๒.๗ กองบัญชาการกองทัพไทยต้องถือปฏิบัติตามประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขตามที่ กสทช. จะประกาศกาหนด
๓. รับทราบมติที่ประชุมอนุคณะกรรมการเทคโนโลยีวิศวกรรมและแก้ไขปัญหาการ
รบกวนวิทยุการบิน ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒
หมายเหตุ

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช.
วาระที่ ๕.๑.๓๗ เรื่อง กองบัญชาการกองทัพไทยขอย้ายที่ตั้งเสาส่งสัญญาณของ
สถานีวิทยุกระจายเสียง ระบบ เอฟ.เอ็ม. (ชั่วคราว ) ได้แก่ สถานีวิทยุกระจายเสียง
๑๐๑ ความถี่ ๑๐๑.๐๐ MHz และสถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๑๙ หน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา ความถี่ ๙๙.๕๐ MHz
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