
 

 

 

สํานักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน�  

และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 

 
รายละเอียดประกอบคําขออนุญาตใช%คลื่นความถี่

สําหรับข�ายสื่อสารในกิจการเพ่ือสื่อมวลชน 
 

แบบ คท.11 
สําหรับเจ%าหน%าท่ี 

เอกสารเลขท่ี................................. 
ลงวันท่ี.......................................... 

ก. โปรดกรอกข�อมูลและทําเคร่ืองหมาย �ลงใน � ให�ถูกต�องครบถ�วน หากข�อความใดไม ใช�ให�ขีดฆ า เซ็นช่ือกํากับ 
ข. ผู�ยื่นคําขออนุญาตต�องเป*นหัวหน�าส วนราชการระดับกระทรวง ทบวง กรม หรือผู�บริหารสูงสุดของหน วยงานของรัฐ หรือผู�ปฏิบัติราชการหรือ

ผู�ปฏิบัติหน�าท่ีแทน แล�วแต กรณี 

ส�วนท่ี 1 รายละเอียดของผู%ขออนุญาต 
 

ชื่อ – นามสกุล.................................................................................................................................................... 
บัตรประจําตัวประชาชน/บัตรประจําตัวเจ�าหน�าท่ีของรัฐ เลขท่ี.................................................................... 
ออกโดย..............................................วันท่ีออกบัตร...............................วันท่ีหมดอายุ.................................... 
อยู บ�านเลขท่ี.............................หมู ท่ี.............ซอย................................................................................ 
ถนน.......................................................ตําบล/แขวง...............................................................................
อําเภอ/เขต..............................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย6...............................
โทรศัพท6.............................................................โทรสาร.......................................................................... 
E-mail Address : ………………………………………………………........................................................................... 

มีความประสงค6จะใช�ความถ่ีวิทยุในนาม (นิติบุคคล).................................................................................... 
สํานักงานเลขท่ี.............................หมู ท่ี.............ซอย................................................................................ 
ถนน.......................................................ตําบล/แขวง...............................................................................
อําเภอ/เขต..............................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย6...............................
โทรศัพท6.............................................................โทรสาร.......................................................................... 
E-mail Address : ………………………………………………………........................................................................... 
 

 

พิกัดศุลกากร : รหัสสถิติ : 

ส�วนท่ี 2 คล่ืนความถ่ีของเครื่องวิทยุคมนาคมท่ีขออนุญาต 
 

� 161.150 MHz  
� 161.175 MHz 
� 161.200 MHz 
� 161.225 MHz 

ส�วนท่ี 3 รายละเอียดการขออนุญาต 
 

1. ลักษณะการขออนุญาต 
� (1) ขอรับการจัดสรรคลื่นความถ่ี (ยังไม เคยได�รับอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ี)  
� (2) ขอใช�เครื่องวิทยุคมนาคม หรือต้ังสถานีวิทยุคมนาคมเพ่ิมเติม โดยใช�คลื่นความถ่ีท่ีได�รับอนุญาตตาม

หนังสือ ท่ี .................................................ลงวันท่ี....................................................    ซ่ึงข ายสื่อสารวิทยุ
คมนาคมเดิม มีเครื่องวิทยุคมนาคม ชนิดประจําท่ี...................เครื่อง ชนิดเคลื่อนท่ี....................เครื่อง 
และชนิดมือถือ..................เครื่อง 

� (3) ขอย�ายสถานท่ีตั้งสถานี (Base Station) โดยใช�คลื่นความถ่ีท่ีได�รับอนุญาต  
     ตามหนังสือท่ี.................................................ลงวันท่ี..................................... 
2. สัญญาณเรียกขาน (เฉพาะสถานีฐาน) .................................................................................................. 
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3. ชนิดของสถานีวิทยุคมนาคม และเครื่องวิทยุคมนาคมท่ีจะนํามาใช�งาน 
� สถานีฐาน (Base Station) จํานวน…........สถานี โดยใช�เครื่องวิทยุคมนาคม ชนิดประจําท่ี จํานวน
สถานีละ...................เครื่อง รวมท้ังสิ้น..............................เครื่อง 
� สถานีเคลื่อนท่ี (Mobile Station) จํานวน ….............สถานี โดยใช�เครื่องวิทยุคมนาคม ชนิดเคลื่อนท่ี
จํานวนสถานีละ...................เครื่อง รวมท้ังสิ้น..............................เครื่อง 
� ชนิดมือถือ จํานวน...................เครื่อง � อ่ืน ๆ .................................. 

4.  สถานีฐาน ติดต้ังใช�งาน ณ เลขท่ี...............หมู ท่ี.............ซอย.......................................................................
ถนน........................................................ตําบล/แขวง...............................................................................
อําเภอ/เขต...................................จังหวัด.........................................................................
Longitude……..……………  …Latitude………………………..อยู ห างจากสนามบิน................กิโลเมตร         
มีพ้ืนท่ีให�บริการ.................ตารางกิโลเมตร 

    และมีความสูงของสายอากาศจากพ้ืนดินของสถานี.....................เมตร  
(หากมีสถานีฐานมากกว�า 1 สถานี ให�ใช�เอกสารแนบ) 

5. สถานท่ีตามข�อ 4. ห างจากถนน.................กิโลเมตร มีสถานท่ีใกล�เคียงท่ีสังเกตได�ง าย (เช น สถานท่ี
ราชการ/โรงเรียน/วัด/อ่ืน ๆ ........................................................................................................................ 

6. สถานท่ีตามข�อ 4. ต้ังอยู ในพ้ืนท่ีของ............................................................................................................. 
7. ซ่ึงมีจํานวนเจ�าหน�าท่ีปฏิบัติงาน ท้ังหมด.........คน และมีรายละเอียดเวลาการใช�เครื่องวิทยุคมนาคม     

ต้ังแต .........................น. ถึง................................น. 

ส�วนท่ี 4  เอกสารหลักฐานประกอบการขออนุญาต (รับรองสําเนาถูกต�องและลงลายมือชื่อกํากับทุกฉบับ) 

กรณีสมาคม 
 

กรณีบริษัท หรือห%างหุ%นส�วนจํากัด 

� สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของนายกสมาคม 
� หนังสือมอบอํานาจ พร�อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู�รับมอบอํานาจ  
     (กรณีกระทําการแทน) 
� สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการหนังสือพิมพ6 หรือใบอนุญาตการเป*นผู�สื่อข าว 
� สําเนาทะเบียนสมาคม 
� สําเนาข�อบังคับสมาคม 
� สําเนาเอกสารหลักฐานแสดงที่ต้ังสถานีวิทยุคมนาคม เช น ทะเบียนบ�าน หรือ

ทะเบียนยานพาหนะแล�วแต กรณี 
� หนังสือยินยอมให�ต้ังสถานีวิทยุคมนาคม (กรณีที่ไม ได�เป*นผู�ถือกรรมสิทธิ์) 
� แผนผังแสดงที่ต้ังสถานีฐาน และเขตบริการ 
� หนังสือยินยอมการอนุญาตให�ติดต้ังสายอากาศของสถานีฐานจากสํานักงานการ

บินพลเรือนแห งประเทศไทย  

� สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของกรรมการผู�มีอํานาจผูกพันนิติบุคคล 
� หนังสือมอบอํานาจ พร�อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู�รับมอบอํานาจ  
     (กรณีกระทําการแทน) 
� สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการหนังสือพิมพ6ฯ 
� สําเนาทะเบียนการค�า หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
� สําเนาเอกสารหลักฐานแสดงที่ต้ังสถานีวิทยุคมนาคม เช น ทะเบียนบ�าน หรือ

ทะเบียนยานพาหนะแล�วแต กรณี 
� หนังสือยินยอมให�ต้ังสถานีวิทยุคมนาคม (กรณีที่ไม ได�เป*นผู�ถือกรรมสิทธิ์) 
� แผนผังแสดงที่ต้ังสถานีฐาน และเขตบริการ 
� หนังสือยินยอมการอนุญาตให�ติดต้ังสายอากาศของสถานีฐานจากสํานักงานการ

บินพลเรือนแห งประเทศไทย  

 

(กรณีมีการตั้งสถานีวิทยุคมนาคมในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ บริเวณใกล%เคียงสนามบินตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497) 

 

       ข�าพเจ�าขอรับรองว า ข�อความท้ังหมดและเอกสารประกอบในคําขอนี้เป*นความจริงทุกประการและ      
จะปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข�อบังคับ หรือคําสั่งใด ๆ ท่ีเก่ียวข�องกับการใช�ความถ่ีวิทยุ และเครื่องวิทยุคมนาคม
ดังกล าวทุกประการ 
                                                    
  
 
 

สํานักการอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม (คท.) 
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน6 และกิจการโทรคมนาคมแห งชาติ (สํานักงาน กสทช.) 
87 ถนนพหลโยธิน 8 (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐  
โทร. ๐ ๒๒๗๑ ๐๑๕๑ – ๖๐ ต อ ๗๑๘ ๗๑๙  http://www.nbtc.go.th Call Center 1200 คท.0-509/01 

ลงชื่อ........................................................................ 

ตําแหน ง.................................................................. 

วันท่ี........................................................................ 


