
มติคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๒ 

วันพุธที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๒ อาคารอ านวยการ 

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
 

_____________________________________ 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๓๓ : กองทัพบกขอย้ายท่ีตั้งเสาส่งสัญญาณของสถานีวิทยุกระจายเสียง กองทัพภาค

ที่ ๓ ระบบ เอฟ.เอ็ม. คลื่นความถี่ ๑๐๗.๒๕ MHz : ปส. 
 
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. 
เสนอ ดังนี้ 
๑. อนุญาตให้กองทัพบกย้ายที่ตั้งเสาส่งสัญญาณของสถานีวิทยุกระจายเสียง 

กองทัพภาคที่ ๓ ระบบ เอฟ.เอ็ม. ความถี่ ๑๐๗.๒๕ MHz จากพิกัดที่ตั้งเดิม 
ละติจูด ๑๙.๐๙๗๓๘๖ องศาเหนือ ลองจิจูด ๙๙.๙๐๗๙๙๒ องศาตะวันออก 
ไป ณ พิกัดที่ตั้งใหม่ ละติจูด ๑๙.๒๐๔๗๘๓ องศาเหนือ ลองจิจูด ๙๙.๙๒๖๓๙๘ 
องศาตะวันออก โดยจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขให้ครบถ้วน ดังนี้  
๑.๑ มีคุณลักษณะทางเทคนิคเป็นไปตามแผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียง

ระบบ เอฟ.เอ็ม. พ.ศ. ๒๕๖๐  
๑.๒ การแพร่กระจายคลื่นของสายอากาศ แบบรอบทิศทาง (Omni–Directional)  
๑.๓ ก าลังส่งไม่เกิน ๑.๖ กิโลวัตต์ (ERP) ในแต่ละแนวโพราไรซ์  
๑.๔ ความสูงของสายอากาศไม่เกิน ๙๕ เมตร โดยวัดจากจุดกึ่งกลาง

สายอากาศถึงระดับพื้นดิน  
๑.๕ จัดท าและยื่นรายงานการแพร่แปลกปลอมของสถานีวิทยุกระจายเสียง

เมื่อด าเนินการย้ายสถานที่ตั้งแล้วเสร็จ รวมทั้งให้แสดงความสอดคล้อง
ตามมาตรฐานทางเทคนิคด้านความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จาก
การใช้เครื่องวิทยุกระจายเสียง 

๑.๖ กองทัพบก ในนามสถานีวิทยุกระจายเสียง กองทัพภาคที่ ๓ ระบบ เอฟ.เอ็ม. 
ความถี่ ๑๐๗.๒๕ MHz เมื่อด าเนินการออกอากาศ ณ ที่ตั้งใหม่ จะต้อง
ไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มผู ้รับฟังเป้าหมายเดิมในการได้รับฟังข่าวสาร 
โดยให้ก าหนดระยะเวลาการติดตามและตรวจสอบผลการด าเนินการเป็น
ระยะเวลา ๖ เดือน หากพบผลกระทบให้หน่วยงานรายงานต่อ กสทช. 
เพ่ือท าการก าหนดมาตรการเพ่ิมเติมต่อไป  

๒. กองทัพบกต้องถือปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขตามที่ กสทช. จะประกาศก าหนดในภายหลัง รวมทั้งกฎหมายอ่ืน
ที่เก่ียวข้อง 

 



 
 

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 
วาระที่ ๕.๑.๓๓ เรื่อง กองทัพบกขอย้ายที่ตั้งเสาส่งสัญญาณของสถานีวิทยุ  
กระจายเสียง กองทัพภาคท่ี ๓ ระบบ เอฟ.เอ็ม. ความถี่ ๑๐๗.๒๕ MHz 

 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๓๔ :  กองทัพบกขอย้ายที่ตั้งเสาส่งสัญญาณของสถานีวิทยุกระจายเสียง มณฑล

ทหารบกที่ ๑๑ ระบบ เอ.เอ็ม. คลื่นความถี่ ๖๓๐ kHz และคลื่นความถี่ ๑๐๕๓ kHz 
: ปส. 

 
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. 

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. 
เสนอ ดังนี้ 
๑. อนุญาตให้กองทัพบกย้ายที่ตั้งเสาส่งสัญญาณของสถานีวิทยุกระจายเสียง 

มณฑลทหารบกที่ ๑๑ ระบบ เอ.เอ็ม. ความถี่ ๖๓๐ kHz จากพิกัดที่ตั้งเดิม 
ละติจูด ๑๓.๗๘๕๕๓๔ องศาเหนือ ลองจิจูด ๑๐๐.๕๒๓๗๕๔ องศาตะวันออก 
ไป ณ พิกัดที่ตั้งใหม่ ละติจูด ๑๓.๘๘๙๖๙๐ องศาเหนือ ลองจิจูด ๑๐๐.๕๕๔๓๕๗ 
องศาตะวันออก โดยจะต้องปฏิบัติให้ครบถ้วนตามเงื่อนไข ดังนี้  
๑.๑ มีคุณลักษณะทางเทคนิคอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามแผนความถี่วิทยุกิจการ

กระจายเสียง ระบบ เอ.เอ็ม. พ.ศ. ๒๕๖๑  
๑.๒ การแพร่กระจายคลื่นของสายอากาศ แบบรอบทิศทาง (Omni–Directional)  
๑.๓ ก าลังส่งเครื่องส่ง (Transmitter Output Power) ไม่เกิน ๑๐ กิโลวัตต์  
๑.๔ ความสูงของสายอากาศไม่เกิน ๖๘ เมตร โดยวัดจากระดับพื้นดิน  
๑.๕ แจ้งคุณลักษณะทางเทคนิคของสถานีวิทยุกระจายเสียงต่อส านักงาน กสทช. 

เพ่ือด าเนินการแจ้งจดทะเบียนต่อส านักวิทยุคมนาคม (Radiocommunication 
Bureau : BR) สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International 
Telecommunication Union : ITU) ก่อนการย้ายที่ตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียง 

๑.๖ หากปรากฏภายหลังว่าการออกอากาศของสถานีวิทยุดังกล่าวก่อให้เกิด
การรบกวนคลื่นความถี่กับสถานีวิทยุกระจายเสียงอ่ืนๆ ที่ได้รับอนุญาต
ให้ประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมาตรา ๘๓ แห่งพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และสถานีวิทยุกระจายเสียง
ที่แจ้งจดทะเบียนต่อส านักวิทยุคมนาคม (Radiocommunication 
Bureau : BR) สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International 
Telecommunication Union : ITU) สถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑล
ทหารบกที่ ๑๑ ระบบ เอ.เอ็ม. ความถี่ ๖๓๐ kHz จะต้องด าเนินการแก้ไข 
ปรับปรุง หรือระงับการแพร่กระจายคลื่นความถี่ที่ก่อให้เกิดการรบกวนทันที
ที่ได้รับแจ้ง  

 
 
 



 
 

๑.๗ กองทัพบก ในนามสถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลทหารบกที่ ๑๑ ระบบ 
เอ.เอ็ม. ความถี่ ๖๓๐ kHz เมื่อด าเนินการออกอากาศ ณ ที่ตั้งใหม่ 
จะต้องไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มผู้รับฟังเป้าหมายเดิมในการได้รับฟังข่าวสาร 
โดยให้ก าหนดระยะเวลาการติดตามและตรวจสอบผลการด าเนินการ
เป็นระยะเวลา ๖ เดือน หากพบผลกระทบให้หน่วยงานรายงานต่อ กสทช. 
เพ่ือท าการก าหนดมาตรการเพ่ิมเติมต่อไป  

๒. อนุญาตให้กองทัพบกย้ายที่ตั้งเสาส่งสัญญาณของสถานีวิทยุกระจายเสียง 
มณฑลทหารบกที่ ๑๑ ระบบ เอ.เอ็ม. ความถี่ ๑๐๕๓ kHz จากพิกัดที่ตั้งเดิม 
ละติจูด ๑๓.๗๘๖๒๘๐ องศาเหนือ ลองจิจูด ๑๐๐.๕๒๔๑๑๖ องศาตะวันออก 
ไป ณ พิกัดที่ตั้งใหม่ ละติจูด ๑๓.๘๙๓๑๙๑ องศาเหนือ ลองจิจูด ๑๐๐.๕๕๗๓๐๗ 
องศาตะวันออก โดยจะต้องปฏิบัติให้ครบถ้วนตามเงื่อนไข ดังนี้ 
๒.๑ มีคุณลักษณะทางเทคนิคอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามแผนความถี่วิทยุกิจการ

กระจายเสียง ระบบ เอ.เอ็ม. พ.ศ. ๒๕๖๑  
๒.๒ การแพร่กระจายคลื่นของสายอากาศ แบบรอบทิศทาง (Omni–Directional)  
๒.๓ ก าลังส่งเครื่องส่ง (Transmitter Output Power) ไม่เกิน ๑๐ กิโลวัตต์  
๒.๔ ความสูงของสายอากาศไม่เกิน ๕๒ เมตร โดยวัดจากระดับพื้นดิน  
๒.๕ แจ้งคุณลักษณะทางเทคนิคของสถานีวิทยุกระจายเสียงต่อส านักงาน กสทช. 

เพ่ือด าเนินการแจ้งจดทะเบียนต่อส านักวิทยุคมนาคม (Radiocommunication 
Bureau : BR) สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International 
Telecommunication Union : ITU) ก่อนการย้ายที่ตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียง 

๒.๖ หากปรากฏภายหลังว่าการออกอากาศของสถานีวิทยุดังกล่าวก่อให้เกิด
การรบกวนคลื่นความถี่กับสถานีวิทยุกระจายเสียงอ่ืนๆ ที่ได้รับอนุญาต
ให้ประกอบกิจการกระจายเสียง ตามมาตรา ๘๓ แห่งพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และสถานีวิทยุกระจายเสียงที่
แจ้ งจดทะเบียนต่อส านั กวิทยุคมนาคม (Radiocommunication 
Bureau : BR) สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International 
Telecommunication Union : ITU) สถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑล
ทหารบกที่ ๑๑ ระบบ เอ.เอ็ม. ความถี่ ๑๐๕๓ kHz จะต้องด าเนินการแกไ้ข 
ปรับปรุง หรือระงับการแพร่กระจายคลื่นความถี่ที่ก่อให้เกิดการรบกวน
ทันทีท่ีได้รับแจ้ง  

๒.๗ กองทัพบก ในนามสถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลทหารบกที่ ๑๑ ระบบ เอ.
เอ็ม. ความถี่ ๑๐๕๓ kHz เมื่อด าเนินการออกอากาศ ณ ที่ตั้งใหม่ จะต้อง
ไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มผู้รับฟังเป้าหมายเดิมในการได้รับฟังข่าวสาร โดย
ให้ก าหนดระยะเวลาการติดตามและตรวจสอบผลการด าเนินการเป็น
ระยะเวลา ๖ เดือน หากพบผลกระทบให้หน่วยงานรายงานต่อ กสทช. เพ่ือ
ท าการก าหนดมาตรการเพ่ิมเติมต่อไป  

๓. กองทัพบกต้องถือปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขตามที่ กสทช. จะประกาศก าหนดในภายหลัง รวมทั้งกฎหมายอ่ืน
ที่เก่ียวข้อง 



 
 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. 

วาระที่ ๕.๑.๓๔ เรื่อง กองทัพบกขอย้ายที่ตั้งเสาส่งสัญญาณของสถานีวิทยุ  
กระจายเสียง มณฑลทหารบกที่ ๑๑ ระบบ เอ.เอ็ม. ความถี่ ๖๓๐ kHz และคลื่นความถี ่
๑๐๕๓ kHz 

 
_____________________________________ 

 


