รำยชื่อผู้ทดสอบในกำรวัดแพร่แปลกปลอมของสถำนีทดลองประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง
ลำดับที่ 1 หมำยเลขขึ้นทะเบียน
ผู้ทดสอบ

C1609001
บริษทั อาร์เอฟ แอพพิเคชั่น จากัด

ทีอ่ ยู่ในกำรติดต่อ

15 ซอยหัวหมาก9 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ 02-732 3319
โทรสาร 02-732 2290
E-mail rflab@rf.co.th

วันขึ้นทะเบียน - วันสิ้นสุด
อัตรำค่ำบริกำร
รวมภำษีมลู ค่ำเพิ่มและหักภำษี ณ
ทีจ่ ่ำยแล้ว

19 ก.ย. 59 - 18 ก.ย. 61
ค่าดาเนินการวัด สถานีละ 12,500 บาท
กรณีสถานีอยู่หา่ งจากทีต่ ั้งของบริษัทคิดค่าใช้จ่ายเพิม่ เติม ดังนี้
0 - 200 กิโลเมตร ไม่คิด
200 - 400 กิโลเมตร 2,500 บาท
400 - 600 กิโลเมตร 5,000 บาท
600 - 800 กิโลเมตร 7,500 บาท
800 กิโลเมตรขึ้นไป 10,000 บาท
หมายเหตุ : อ้างอิงจากจุดทีต่ ั้งตามทีอ่ ยู่ในการติดต่อ

ลำดับที่ 2 หมำยเลขขึ้นทะเบียน
ผู้ทดสอบ
ทีอ่ ยู่ในกำรติดต่อ

C1609002
บริษัท เบต้า อินเตอร์กรุ๊ป จากัด
306 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุง่ สองห้อง เขตหลักสี่ กทม 10210
โทรศัพท์ 02-982-8445 ถึง 7 Hot line 092-253-7771
โทรสาร 02-573-0984
E-mail jeerakit@gmail.com

วันขึ้นทะเบียน - วันสิ้นสุด
19 ก.ย. 59 - 18 ก.ย. 61
อัตรำค่ำบริกำร
- ค่าดาเนินการวัด แบบแยกค่าเดินทาง
รวมภำษีมลู ค่ำเพิ่มและหักภำษี ณ ค่าดาเนินการวัด สถานีละ 15,000 บาท
ทีจ่ ่ำยแล้ว
ค่าเดินทางกรณีสถานีอยู่ในจังหวัดพิษณุโลก,สุโขทัย,กาแพงเพชร,พิจิตร,เพชรบูรณ์
อุตรดิตถ์ และนครสวรรค์ ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิม่ จังหวักนอกเหนือจากนี้คิดตาม
ระยะทาง ห่างจาก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก กิโลเมตรละ 12 บาท

รำยชื่อผู้ทดสอบในกำรวัดแพร่แปลกปลอมของสถำนีทดลองประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง
ลำดับที่ 3 หมำยเลขขึ้นทะเบียน
ผู้ทดสอบ
ทีอ่ ยู่ในกำรติดต่อ

C1609003
ห้างหุน้ ส่วนจากัด บรอดแคสท์ ดีไอวาย
225 หมู่ 15 ตบางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 089 6731331
โทรสาร E-mail lhudlok01@hotmail.com

วันขึ้นทะเบียน - วันสิ้นสุด
19 ก.ย. 59 - 18 ก.ย. 61
อัตรำค่ำบริกำร
- ค่าดาเนินการวัด แบบแยกค่าเดินทาง
รวมภำษีมลู ค่ำเพิ่มและหักภำษี ณ ค่าดาเนินการวัด สถานีละ 15,000 บาท
ทีจ่ ่ำยแล้ว
กรณีสถานีอยู่หา่ งจากทีต่ ั้งของบริษัทคิดค่าใช้จ่ายเพิม่ เติม กิโลเมตรละ 12 บาท
- ค่าดาเนินการวัด แบบเหมารวมค่าเดินทาง
แบบเหมารวมค่าเดินทาง 0 - 200 กิโลเมตร สถานีละ 15,000บาท
แบบเหมารวมค่าเดินทาง 201 - 700 กิโลเมตร สถานีละ 18,000บาท
เกิน 700 กม. คิดค่าใช้จ่ายเพิม่ เติม กิโลเมตรละ 10 บาท
ส่วนลด
ขั้นต่า 2 สถานี ลด 10%จากราคาค่าตรวจแบบเหมารวมค่าเดินทาง
ขั้นต่า 4 สถานี ลด 20%จากราคาค่าตรวจแบบเหมารวมค่าเดินทาง
หมายเหตุ : อ้างอิงจากจุดทีต่ ั้งตามทีอ่ ยู่ในการติดต่อ
ลำดับที่ 4 หมำยเลขขึ้นทะเบียน
ผู้ทดสอบ
ทีอ่ ยู่ในกำรติดต่อ

C1609004
บริษทั พีที บรอด คาซท์ (ไทยแลนด์) จากัด
1/16 ม.2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
โทรศัพท์ 085-402-9999
โทรสาร E-mail atipun47@gmail.com

วันขึ้นทะเบียน - วันสิ้นสุด
19 ก.ย. 59 - 18 ก.ย. 61
อัตรำค่ำบริกำร
- ค่าดาเนินการวัด แบบแยกค่าเดินทาง
รวมภำษีมลู ค่ำเพิ่มและหักภำษี ณ ค่าดาเนินการวัด สถานีละ 15,000 บาท
ทีจ่ ่ำยแล้ว
กรณีสถานีอยู่หา่ งจากทีต่ ั้งของบริษัทคิดค่าใช้จ่ายเพิม่ เติม กิโลเมตรละ 12 บาท
- ค่าดาเนินการวัด แบบเหมารวมค่าเดินทาง
แบบเหมารวมค่าเดินทาง 0 - 200 กิโลเมตร สถานีละ 15,000บาท
แบบเหมารวมค่าเดินทาง 201 - 700 กิโลเมตร สถานีละ 18,000บาท
เกิน 700 กม. คิดค่าใช้จ่ายเพิม่ เติม กิโลเมตรละ 10 บาท
ส่วนลด
ขั้นต่า 2 สถานี ลด 10%จากราคาค่าตรวจแบบเหมารวมค่าเดินทาง
ขั้นต่า 4 สถานี ลด 20%จากราคาค่าตรวจแบบเหมารวมค่าเดินทาง
หมายเหตุ : อ้างอิงจากจุดทีต่ ั้งตามทีอ่ ยู่ในการติดต่อ

รำยชื่อผู้ทดสอบในกำรวัดแพร่แปลกปลอมของสถำนีทดลองประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง
ลำดับที่ 5 หมำยเลขขึ้นทะเบียน

C1609005

ผู้ทดสอบ

บริษทั ไทยแล็บ นครศรีธรรมราช จากัด

ทีอ่ ยู่ในกำรติดต่อ

6/11ถ.ประตูลอด ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 081-5693921
โทรสาร E-mail Yongyut087@hotmail.com

วันขึ้นทะเบียน - วันสิ้นสุด
อัตรำค่ำบริกำร

19 ก.ย. 59 - 18 ก.ย. 61
ค่าดาเนินการวัด แบบเหมารวมค่าเดินทาง
สถานีในพืน้ ทีป่ อ้ งกันการแพร่แปลกปลอมระดับ 80 dBc สถานีละ 20,000 บาท
สถานีในพืน้ ทีป่ อ้ งกันการแพร่แปลกปลอมระดับ 75 dBc สถานีละ 15,000 บาท
สถานีในพืน้ ทีป่ อ้ งกันการแพร่แปลกปลอมระดับ 70 dBc สถานีละ 10,000 บาท
หมายเหตุ : อ้างอิงจากจุดทีต่ ั้งตามทีอ่ ยู่ในการติดต่อ

