
 

 
 

แบบแจงรายละเอียดการใชประโยชนคล่ืนความถี่และเหตุแหงความจําเปนในการถือครองคล่ืนความถี่ 
เพ่ือการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 

 
กรุณากรอกขอมูลลงในชองวางใหครบถวน และทําเครื่องหมาย / ลงในชอง (  ) พรอมกรอกขอมูลลงใน
เอกสารแนบใหถูกตองครบถวน 
 
สวนท่ี ๑ รายละเอียดผูแจงขอมูล 
 

๑. ผูแจงขอมูลช่ือ-สกุล...................................................................... ตําแหนง..........................................       
อยูบานเลขท่ี....................หมูท่ี.........ตรอก/ซอย............................ ถนน.....................................     
ตําบล/แขวง.......................อําเภอ/เขต……………………จังหวัด..............................................              
รหัสไปรษณีย..................... โทรศัพท........................................... โทรสาร.................................................. 
 

๒ .  แจ งข อ มูล ในนามของ  (ส วน ราชการ / รั ฐ วิ สาหกิ จ /หน วยงานของรั ฐ /บริ ษัท / อ่ื นๆ ) 

...................................................................................................................................................................  

ตั้งอยูเลขท่ี...................หมูท่ี............ตรอก/ซอย.................................. ถนน..................................... 
ตําบล/แขวง............................ อําเภอ/เขต……………...………จังหวัด...........................................................  
รหัสไปรษณีย...............................โทรศัพท............................................ โทรสาร....................................... 
 
 

สวนท่ี ๒ รายละเอียดขอมูลท่ีจําเปนในการแจง (กรอกขอมูลลงในเอกสารแนบสวนท่ี ๒) 
๑. รายละเอียดขอมูลเกี่ยวกับการใชประโยชนคล่ืนความถี่ตั้งแตไดรับการจัดสรรหรือใชประโยชน          
คล่ืนความถี่ท่ีชอบดวยกฎหมาย จนถึงวันท่ีประกาศมีผลใชบังคับ 
 (  ) ๑.๑ รายละเอียดคลื่นความถ่ีท่ีไดรับจัดสรรหรือใชประโยชนในแตละคลื่นความถ่ี  
 (  ) ๑.๒ รายละเอียดเก่ียวกับสถานีวิทยุคมนาคมท่ีใชในการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน  
 (  ) ๑.๓ รายละเอียดเก่ียวกับเครื่องวิทยุคมนาคมท่ีใชในการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน  
  (  ) ๑.๔ รายละเอียดเก่ียวกับการใชประโยชนคลื่นความถ่ีท่ีไดรับจัดสรรหรือใชประโยชนในแตละคลื่นความถ่ี  
 
๒. รายละเอียดขอมูลเหตุแหงความจําเปนในการถือครองคล่ืนความถี่ตอไปในอนาคต 
 (  ) รายละเอียดเหตุแหงความจําเปนในการถือครองคลื่นความถ่ี 

 
 
 
 
 

สวนท่ี ๓... 

๒. กิจการโทรทัศน 



 

-๒- 
 

สวนท่ี ๓ เอกสารหลักฐานประกอบการแจง จํานวน.................สถานี (พรอมเอกสารและรายละเอียดประกอบ) 
๑. เอกสารหลักฐานประกอบขอมูลท่ีจําเปนในการแจง 
 (  ) สําเนาเอกสารเก่ียวกับการจัดสรรคลื่นความถ่ีหรือใหใชคลื่นความถ่ีแตละคลื่นความถ่ี 
 (  ) สําเนาเอกสารการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาใหบุคคลอ่ืนประกอบกิจการกระจายเสียง หรือ
กิจการโทรทัศนตั้งแตไดรับจัดสรรหรือใชประโยชนคลื่นความถ่ีท่ีชอบดวยกฎหมาย 
 (  ) สําเนาเอกสารการอนุญาตใหตั้งสถานีวิทยุคมนาคมจากกรมไปรษณียโทรเลข สํานักงาน กทช. 
สํานักงาน กสทช. หรือกรมประชาสัมพันธ  
 (  ) สําเนาเอกสารการอนุญาตใหใชหรือนําเขาเครื่องวิทยุคมนาคม 
 (  ) สําเนาเอกสารการนําสงรายไดตอกระทรวงการคลัง ในกรณีสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานอ่ืนของรัฐท่ีใหอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาท่ีตองนําสงรายไดเขากระทรวงการคลังตามมาตรา ๗๖ 
แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 (  ) เอกสารอ่ืนๆ ท่ีแสดงความจําเปนในการถือครองคลื่นความถ่ี เชน แผนประกอบธุรกิจ แผนการ
ลงทุน 
๒. เอกสารหลักฐานประกอบอ่ืนๆ 
 กรณีบุคคลธรรมดา 
 (  ) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  
 กรณีหางหุนสวน บริษัท บริษัทมหาชนจํากัด 
 (  ) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซ่ึงแสดงวัตถุประสงคของนิติบุคคล และผูมีอํานาจ
ลงนามผูกพันนิติบุคคลท่ีกระทรวงพาณิชยออกใหไมเกิน ๑ เดือนนับถึงวันยื่นแบบ  
 (  ) สําเนาหนังสือบริคณหสนธิ  
 (  ) สําเนาหนังสือรับรองตราประทับของนิติบุคคล 
 (  ) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมีอํานาจกระทําการผูกพันนิติบุคคล  
 กรณีนิติบุคคลประเภทอ่ืน 
 (  ) สําเนาเอกสาร หลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมระบุวัตถุประสงคของนิติบุคคล 
 (  ) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมีอํานาจกระทําการผูกพันนิติบุคคล 
 กรณีหนวยงานของรัฐ 
 (  ) สําเนาหนังสือหรือกฎหมายซ่ึงใหอํานาจในการจัดตั้งองคกร พรอมวัตถุประสงคการจัดตั้งองคกร  
 กรณีมอบอํานาจใหกระทําแทน 
 (  ) หนังสือมอบอํานาจพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ  
 
 ขาพเจาขอรับรองวา ขอความดังกลาวขางตนและเอกสารแนบฯ ท่ีแนบมาพรอมนี้ เปนจริงทุกประการ 
 
 
      ลงช่ือ.............................................ผูแจงขอมูล 
              (..............................................) 
           วันท่ี............................................... 

 



 

 
สวนท่ี ๓ เอกสารหลักฐานประกอบการแจง (ช่ือหนวยงาน)..............................................................................  
สถานี.............................................................. จํานวน............สถานี (พรอมเอกสารและรายละเอียดประกอบ) 
 

ลําดับ ช่ือสถานี ชองความถี่ อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

๒. กิจการโทรทัศน 



 
เอกสารแนบสวนท่ี ๒ 

๑. รายละเอียดขอมูลเกี่ยวกับการใชประโยชนคล่ืนความถี่  
๑.๑ รายละเอียดคล่ืนความถี่ท่ีไดรับจัดสรรหรือใชประโยชนในแตละคล่ืนความถี่ 

ผูไดรับจัดสรรหรือ 
ผูใชประโยชนคลื่นความถี ่

คลื่นความถี ่
ขอบลางและขอบบนของชองความถี่
วิทยุ Lower - Upper Frequency 

ระยะเวลาท่ีไดรับอนุญาตใหใชคลื่น
ความถี่ 

(กรอกขอมูลของผูไดรับจัดสรร    
คลื่นความถี)่ 

คาตอบแทน
การใชคลื่น

ความถี่ท่ีตอง
ชําระใหรัฐ 

 

เอกสารการอนุญาต
ใหใชคลื่นความถี ่

ขอมูลเกี่ยวกับการอนุญาต สัมปทาน สัญญา 
(ขอมลูของผูใชคลื่นความถี่) 

ใหแจงขอมูลการอนุญาตทุกสัญญาต้ังแตเร่ิมตนจนถึงปจจบัุน 

หมายเหตุ 

ผูไดรับจัดสรร

คลื่นความถี ่

ผูใชคลื่นความถี ่ คลื่นความถี่ท่ี 
ไดรับการ

จัดสรรหรือ 
ใชประโยชน 

MHz 

ชองความถี่
วิทยุ 

ชวงระยะ  
เวลา (ป) 

ระยะ  
เวลา

เร่ิมตน  
(ระบุวัน) 

ระยะ 
เวลา
สิ้นสุด  

(ระบุวัน) 

เลขท่ี 
 

ลงวันท่ี ระยะเวลา คาตอบแทน/
ผลประโยชน
ตอบแทน 
(ตลอด

ระยะเวลา
สัญญา) 

เลขท่ี ลงวันท่ี ประเภท 

ชวง
ระยะ  
เวลา 
(ป) 

ระยะ  
เวลา

เร่ิมตน  
(ระบุ
วัน) 

ระยะ  
เวลา
สิ้นสุด  
(ระบุ
วัน) 

อนุญาต สัมปทาน สัญญา 

ลาง บน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                   

 

       
ขอรับรองวาขอมูลรายละเอียดคลื่นความถ่ีท่ีไดรับจัดสรรหรือใชประโยชนคลื่นความถ่ีมีความถูกตองและเปนจริงทุกประการ และผานการตรวจสอบจากเจาของขอมูลเรียบรอยแลว 

 
 
 

                 ...............................................        ...............................................       ............................................... 
                 (.............................................)       (.............................................)       (.............................................) 
                      ผูไดรับจัดสรรคลื่นความถ่ี                                ผูใชคลื่นความถ่ี                         ผูใชคลื่นความถ่ี 

วิธีการกรอกขอมูล 
๑. ผูมีหนาท่ีในการแจงตองเปนผูไดรับจัดสรรหรือใชประโยชนคลื่นความถ่ีอยูกอนวันท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ โดยตองแจงรายละเอียดคลื่นความถ่ีท่ีไดรับจัดสรรหรือใชประโยชนในแตละคลื่นความถ่ีตั้งแตไดรับการจัดสรรหรือใชประโยชนคลื่นความถ่ีท่ีชอบดวยกฎหมาย จนถึง

วันท่ีประกาศมีผลใชบังคับ 
๒. ผูไดรับจัดสรรหรือใชประโยชนคลื่นความถ่ีตองยื่นเอกสารหลักฐานการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ี และการอนุญาต สัมปทาน สัญญาใหบุคคลอ่ืนประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนประกอบการแจงดวย 
๓. “คลื่นความถ่ีท่ีไดรับการจัดสรรหรือใชประโยชน” ใหกรอกขอมูลคลื่นความถ่ีเปนชวง เชน ๑๗๔ – ๑๘๑ MHz  
๔. “เอกสารการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ี” คือ เอกสารท่ีแสดงวาไดรับอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ี อาทิเชน หนังสืออนุญาตของกรมไปรษณียโทรเลข/สํานักงาน กทช./สํานักงาน กสทช. หรือมติคณะกรรมการประสานงานการจัดและบริหารความถ่ีวิทยุแหงชาติ (กบถ.) เปนตน 
๕.  การลงนามของ “ผูไดรับจัดสรรคลื่นความถ่ี” และ “ผูใชคลื่นความถ่ี” จะตองเปนผูมีอํานาจกระทําการผูกพัน หรือเปนผูรับมอบอํานาจใหกระทําการแทน 
๖.  หากกรอกขอมูลในแบบฟอรมไมเพียงพอ ใหจัดทําเอกสารแนบเพ่ิมเติมได 



 
                เอกสารแนบสวนท่ี ๒ 

๑.๒ รายละเอียดเกี่ยวกับสถานีวิทยุคมนาคมท่ีใชในการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน 
 

ลําดับ
ท่ี 

รายละเอียดท่ีตั้งสถานีวิทยุคมนาคม 
(หนวยเปน Degree Decimal) 

คล่ืนความถี่ 
ลักษณะทางเทคนิคของสถานีวิทยุคมนาคม 

ดูจากอุปกรณท่ีใชในปจจุบัน 

รหัสประเภท
สถานีวิทยุ
คมนาคม 

รหัสกิจการ
วิทยุคมนาคม 

รัศมีการใชงาน หรือ
ขอบเขตพ้ืนท่ีการ
ใหบริการรัศมีเปน

กิโลเมตร 
(โปรดแนบภาพ

ตัวอยางประกอบ) 

 ท่ีตั้ง 
(เลขท่ี ตําบล อําเภอ จังหวัด) 

La
tit

ud
e 

(°
N)

 

Lo
ng

itu
de

 (°
E)

 ความถี่สง (MHz) 
ขอบลางและขอบบน
ของชองความถี่วิทยุ 
Lower - Upper 

Frequency 

ชองความถี่
วิทยุ 

กําลัง
สงออก
อากาศ 
(ERP) 

อัตราขยาย
สายอากาศ 
(dBi/dBd) 

ความสูง
สายอากาศจาก
พ้ืนดิน (เมตร) 

ประเภทการ
แพรกระจาย         
คล่ืนความถี่         

(Class of Emission) 

รูปแบบการ
แพรกระจายคล่ืน
ของสายอากาศ 

(Antenna 
Pattern) 

Polarization 
(Vertical, 

Horizontal, 
Mixed) 

  
 
 
 
 
 
 

             

  
 
 
 
 
 

             

  
 
 
 
 
 

             

  
 
 
 
 
 

             

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการกรอกขอมูล 
๑.  ใหแจงรายละเอียดเก่ียวกับสถานีวิทยุคมนาคมท่ีใชในการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนตั้งแตไดรับจัดสรรหรือใชประโยชนคลื่นความถ่ีท่ีชอบดวยกฎหมาย ถึงวันท่ีประกาศมีผลใชบังคับ 
๒.  หนึ่งคลื่นความถ่ีตอหนึ่งแถว และหากเครื่องวิทยุคมนาคมหนึ่งเครื่องใชกําลังสงแตกตางกัน ใหแยกแถวกรอกขอมูล 
๓. “คลื่นความถ่ี” ใหกรอกขอมูลคลื่นความถ่ีเปนชวง เชน ๑๗๔ – ๑๘๑ MHz 
๔. “กําลังสงออกอากาศ (ERP)” ใหกรอกกําลังสงออกอากาศท่ีใชจริง 
๕. “ประเภทการแพรกระจายคลื่นความถ่ี” เลือกกรอกขอมูลดังนี้ 
   ๕.๑ แพรภาพ กรอก C3F (Television,Vision) 
   ๕.๒ แพรเสียง เลือกกรอกขอมูลท่ีตรงกับการใชงานจริง (๑) F3E (Sound-Mono) หรือ (๒) F8E (Sound-Stereo) 
๖. “รูปแบบการแพรกระจายคลื่นของสายอากาศ (Antenna Pattern) ใหจัดทําเปนเอกสารแนบ แลวระบุวาเปนเอกสารแนบท่ีเทาใด 
๗.  “รหัสประเภทสถานีวิทยุคมนาคม และรหัสกิจการวิทยุคมนาคม” เลือกกรอกขอมูลท่ีตรงกับการใชงานจริงตามเอกสารท่ีแนบมาพรอมนี้ 
๘.  “รัศมีการใชงาน หรือขอบเขตพ้ืนท่ีการใหบริการรัศมีเปนกิโลเมตร” ใหระบรุัศมีเขตพ้ืนท่ีท่ีครอบคลุมการใหบริการ ระดับจังหวัด อําเภอ และตําบล (หนวยเปนกิโลเมตร) พรอมท้ังจัดทําภาพตัวอยางประกอบดวย 



 
เอกสารแนบสวนท่ี ๒ 

๑.๒ รายละเอียดเกี่ยวกับสถานีวิทยุคมนาคมอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับการประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน เชน Studio Link, ENG เปนตน 

ลําดับ
ท่ี 

รายละเอียดท่ีตั้งสถานีวิทยุคมนาคม 
(หนวยเปน Degree Decimal) 

คล่ืนความถี่ ลักษณะทางเทคนิคของสถานีวิทยุคมนาคม 

ลักษณะการ
ส่ือสาร 

ประเภทยอย
ของการ
ส่ือสาร 

รหัสประเภท
สถานีวิทยุ
คมนาคม 

รหัสกิจการ
วิทยุคมนาคม 

รัศมีการใชงาน 
หรือขอบเขตพ้ืนท่ี
การใหบริการรัศมี

เปนกิโลเมตร 
(โปรดแนบภาพ

ตัวอยางประกอบ) 

 ท่ีตั้ง 
(เลขท่ี ตําบล อําเภอ จังหวัด) 

La
tit

ud
e 

(°
N)

 

Lo
ng

itu
de

 (°
E)

 ความถี่สง 
(MHz) 

แถบความ
กวางคล่ืน
ความถี่ 

bandwidth 
(MHz) 

กําลัง
สงออก
อากาศ 
(ERP) 

อัตราขยาย
สายอากาศ 
(dBi/dBd) 

ความสูง
สายอากาศ
จากพ้ืนดิน 

(เมตร) 

ประเภทการ
แพรกระจาย
คล่ืนความถี่ 
(Class of 
Emission) 

รูปแบบการ
แพรกระจาย

คล่ืนของ
สายอากาศ 
(Antenna 
Pattern) 

Polarization 
(Vertical, 

Horizontal, 
Mixed) 

  
 
 
 
 
 
 

        
 

       

  
 
 
 
 
 
 

               

  
 
 
 
 
 
 

               

  
 
 
 
 
 

               

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการกรอกขอมูล 
๑. หนึ่งคลื่นความถ่ีตอหนึ่งแถว และหากเครื่องวิทยุคมนาคมหนึ่งเครื่องใชกําลังสงแตกตางกัน ใหแยกแถวกรอกขอมูล 
๒. “กําลังสงออกอากาศ (ERP)” ใหกรอกกําลังสงออกอากาศท่ีใชจริง 
๓. “รูปแบบการแพรกระจายคลื่นของสายอากาศ (Antenna Pattern) ใหจัดทําเปนเอกสารแนบ แลวระบุวาเปนเอกสารแนบท่ีเทาใด 
๔. “ลักษณะการสื่อสาร” เลือกกรอกขอมูลท่ีตรงกับการใชงานจริง ดังนี้ (๑) Simplex  (๒) Semi-Duplex  (๓) Duplex  (๔) อ่ืนๆ (ระบุ) ........................................................................ 
๕. “ประเภทยอยของการสื่อสาร” เลือกกรอกขอมูลท่ีตรงกับการใชงานจริง ดังนี้ (๑) Point to Point  (๒) Point to Multipoint  (๓) อ่ืนๆ (ระบุ) ........................................................................ 
๖. “รหัสประเภทสถานีวิทยุคมนาคม และรหัสกิจการวิทยุคมนาคม” เลือกกรอกขอมูลท่ีตรงกับการใชงานจริงตามเอกสารท่ีแนบมาพรอมนี้ 
๗. “รัศมีการใชงาน หรือขอบเขตพ้ืนท่ีการใหบริการรัศมีเปนกิโลเมตร” ใหระบุขอบเขตพ้ืนท่ีรัศมีการใหบริการ (หนวยเปนกิโลเมตร) พรอมท้ังจัดทําภาพตัวอยางประกอบดวย 

 



 
เอกสารแนบสวนท่ี ๒ 

๑.๓ รายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องวิทยุคมนาคมท่ีใชในการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน (เครื่องสงวิทยุกระจายเสียง) 
 

ลําดับท่ี ตราอักษร (Brand) รุน/แบบ (Model) ชนิดหรือประเภทเครื่องวิทยุคมนาคม กําลังสง หมายเลขเครื่อง  (Serial No.) 
หมายเลขทะเบียน 

วิทยุคมนาคม 
 (ปท./กทช./NTC_ID) 

  
 
 
 

     

  
 
 
 

     

  
 
 
 

     

  
 
 
 

     

  
 
 
 

     

  
 
 
 

     

 
 

  

วิธีการกรอกขอมูล 
๑.  ใหแจงรายละเอียดเก่ียวกับเครื่องวิทยุคมนาคมท่ีใชในการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนตั้งแตไดรับจัดสรรหรือใชประโยชนคลื่นความถ่ีท่ีชอบดวยกฎหมาย ถึงวันท่ีประกาศมีผลใชบังคับ 
๒.  กรอกรายละเอียดหนึ่งเครื่องตอหนึ่งแถว 
๓. “ชนิดหรือประเภทเครื่องวิทยุคมนาคม” ใหเลือกกรอกขอมูลท่ีตรงกับการใชงานจริง ดังนี้ ๑. ติดตั้งประจําท่ี ๒. อ่ืนๆ (ระบุ) 

 



 

เอกสารแนบสวนท่ี ๒ 
 

๑ .๔  รายละเ อียดเกี่ ยวกับการใชประโยชนค ล่ืนความถี่ ท่ี ได รับจัดสรรหรือใชประโยชน                   
ในแตละคล่ืนความถี่ (ในแตละชวงเวลาตั้งแตไดรับจัดสรรหรือใชประโยชนคลื่นความถ่ีท่ีชอบดวย
กฎหมาย จนถึงวันท่ีประกาศมีผลใชบังคับ) 
 

(๑) ขอมูลเกี่ยวกับลักษณะหรือประเภทการใชประโยชนคล่ืนความถี่ (ตามท่ีระบุใน ๑.๑) 
(ใชเครื่องหมาย ) 

 

 ประกอบกิจการดวยตนเอง  (.....) ใชเพ่ือการสื่อสารภายในหนวยงาน  (.....) ใชเพ่ือประกอบกิจการ 

 อนุญาต สัมปทาน สัญญาใหบุคคลอ่ืนประกอบกิจการ 

(๒) วัตถุประสงคและเหตุผลการไดรับจัดสรรหรือใชประโยชนคล่ืนความถี่  ซ่ึงประกอบดวย
รายละเอียดท่ีมีการแสดงขอมูล หลักฐานของการใชคล่ืนความถี่ตามความเปนจริงท่ีแจงชัด         
ในแตละชวงเวลาตั้งแตไดรับจัดสรรหรือใชประโยชนคลื่นความถี่ท่ีชอบดวยกฎหมาย 

ขอมูล 
วัตถุประสงคของการไดรับจัดสรรหรือ

ใชประโยชนคลืน่ความถี ่
เหตุผลของการไดรับจัดสรรหรือ         

ใชประโยชนคลืน่ความถี ่
หมายเหตุ 

(หลักฐาน/เอกสารแนบ) 
ผูไดรับจัดสรรคลื่นความถี่  

 
 
 
 
 

  

ผูใชคลื่นความถี่  
 
 
 
 
 

  

 

(๓) ภารกิจ อํานาจหนาท่ีและวัตถุประสงคของหนวยงานท่ีไดรับจัดสรรหรือใชประโยชนคล่ืนความถี่ 
ขอมูล ภารกิจ อํานาจหนาท่ี วัตถุประสงค หมายเหตุ 

ผูไดรับจัดสรรคลื่นความถี่  
 
 
 
 
 

   

ผูใชคลื่นความถี่  
 
 
 
 

   



 

 

(๔) วัตถุประสงคของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน ประโยชนการใช             
คล่ืนความถี่ท่ีเกิดตอหนวยงานหรือองคกรท่ีไดรับจัดสรรหรือใชประโยชนคล่ืนความถี่ และตอ
ประโยชนสาธารณะ (อาทิเชน วัตถุประสงคของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการ
โทรทัศน เชน การดําเนินการเพ่ือใหขอมูลขาวสาร เพ่ือใหความรูเพ่ือการศึกษา เพ่ือความม่ันคงของ
รัฐ เพ่ือบรรเทาสาธารณะภัย เพ่ือใหความบันเทิง หรือเพ่ือการโฆษณาประชาสัมพันธ เปนตน) 

ขอมูล 
วัตถุประสงคของการ

ประกอบกิจการกระจาย
เสียงหรือกิจการโทรทัศน 

ประโยชนการใชคลืน่ความถี ่

หมายเหตุ 
ตอหนวยงานหรือองคกรท่ี

ไดรับจัดสรรหรือใช
ประโยชนคลืน่ความถี ่

ตอประโยชนสาธารณะ 

ผูไดรับจัดสรรคลื่นความถี่  
 
 
 
 
 
 

   

ผูใชคลื่นความถี่  
 
 
 
 
 
 

   

 

(๕) รายละเอียดขอบเขตพ้ืนท่ีการใหบริการ  
 (กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดขอบเขตพ้ืนท่ีการใหบริการ ใหระบุเหตุผลประกอบการ

เปลี่ยนแปลงขอบเขตพ้ืนท่ีการใหบริการ) 

ขอมูล 

การ
เปลี่ยนแปลง
พ้ืนท่ี () 

คลื่นความถี ่ ขอบเขตพ้ืนท่ีการใหบริการ เหตุผล 

มี ไมม ี
คลื่นเดิมท่ีไดรับ
จัดสรรหรือใช
คลื่นความถี ่

คลื่นปจจุบันท่ี
ไดรับจัดสรรหรือ
ใชคลื่นความถี ่

จังหวัด อําเภอ ตําบล 
 

ผู ไ ด รั บ จั ด ส ร ร
คลื่นความถี่ 

     
 
 
 

   

ผูใชคลื่นความถี่      
 
 
 

   

 



 

(๖)  ขอมูลผังรายการ ขอมูลแสดงสัดสวนประเภทเนื้อหาและรูปแบบรายการในการประกอบกิจการ ในชวงป พ.ศ. ๒๕๕๕  ๒๕๕๓  ๒๕๕๑  ๒๕๕๐  ๒๕๔๓ และ ๒๕๔๐ 

 

ชวงป ชื่อรายการ 

ผังรายการ สัดสวนรายการ การผลิตรายการ และการออกอากาศ 

ผังรายการและกําหนดเวลาใหบริการ 
สัดสวนรายการ 

(ใหเลือกขอใดขอหน่ึง) 

รูปแบบการจัดรายการ 

(เลือกไดมากกวาหน่ึงขอ) 

การผลิตรายการ 

(เลือกไดมากกวาหน่ึงขอ) 

๒๕๕๕ 
 

(ตามเอกสารแนบ) [..] ขาวสารหรือสาระที่เปนประโยชน 
ตอสาธารณะ มีสัดสวนไมนอยกวา
รอยละ ๗๐ 
 
[..] ขาวสารหรือสาระที่เปนประโยชน 
ตอสาธารณะ มีสัดสวนไมนอยกวา
รอยละ ๒๕ 
 
[..] อ่ืนๆ ระบุ 

............................................................

............................................................

............................................................ 

 

[..] จัดรายการสด 
รอยละ...............................ของจํานวนรายการ
ที่ออกอากาศของสัปดาห 

 
[..] เชื่อมโยงสัญญาณ  
(ระบุแหลงที่เชื่อมโยงสัญญาณ) 
......................................................................... 
รอยละ...............................ของจํานวนรายการ
ที่ออกอากาศของสัปดาห 
 
[..] เผยแพรโดยสื่ออ่ืนๆ  
(เชนCD/DVD/INTERNET เปนตน) 
………................................................................ 
รอยละ……………….............ของจํานวนรายการ
ที่ออกอากาศของสัปดาห 

[..] ผลิตดวยตนเอง 
รอยละ...................................... ของจํานวนรายการ
ที่ออกอากาศทั้งหมดของสถานี 

 
[..] รวมผลิตรายการ (ระบุชื่อผูรวมผลิต) 
…………………............................................................ 
รอยละ...................................... ของจํานวนรายการ
ที่ออกอากาศทั้งหมดของสถานี 
 
[..] จางผลิต (ระบชุื่อผูรับจาง) 
................................................................................. 
รอยละ...................................... ของจํานวนรายการ
ที่ออกอากาศทั้งหมดของสถานี 
 

 
 
 

 
 



 

(๖)  ขอมูลผังรายการ ขอมูลแสดงสัดสวนประเภทเนื้อหาและรูปแบบรายการในการประกอบกิจการ ในชวงป พ.ศ. ๒๕๕๕  ๒๕๕๓  ๒๕๕๑  ๒๕๕๐  ๒๕๔๓ และ ๒๕๔๐ 

 

ชวงป ชื่อรายการ 

ผังรายการ สัดสวนรายการ การผลิตรายการ และการออกอากาศ 

ผังรายการและกําหนดเวลาใหบริการ 
สัดสวนรายการ 

(ใหเลือกขอใดขอหน่ึง) 

รูปแบบการจัดรายการ 

(เลือกไดมากกวาหน่ึงขอ) 

การผลิตรายการ 

(เลือกไดมากกวาหน่ึงขอ) 

๒๕๕๓ 
 

(ตามเอกสารแนบ) [..] ขาวสารหรือสาระที่เปนประโยชน 
ตอสาธารณะ มีสัดสวนไมนอยกวา
รอยละ ๗๐ 
 
[..] ขาวสารหรือสาระที่เปนประโยชน 
ตอสาธารณะ มีสัดสวนไมนอยกวา
รอยละ ๒๕ 
 
[..] อ่ืนๆ ระบุ 

............................................................

............................................................

............................................................ 

 

[..] จัดรายการสด 
รอยละ...............................ของจํานวนรายการ
ที่ออกอากาศของสัปดาห 

 
[..] เชื่อมโยงสัญญาณ  
(ระบุแหลงที่เชื่อมโยงสัญญาณ) 
......................................................................... 
รอยละ...............................ของจํานวนรายการ
ที่ออกอากาศของสัปดาห 
 
[..] เผยแพรโดยสื่ออ่ืนๆ  
(เชนCD/DVD/INTERNET เปนตน) 
………................................................................ 
รอยละ……………….............ของจํานวนรายการ
ที่ออกอากาศของสัปดาห 

[..] ผลิตดวยตนเอง 
รอยละ...................................... ของจํานวนรายการ
ที่ออกอากาศทั้งหมดของสถานี 

 
[..] รวมผลิตรายการ (ระบุชื่อผูรวมผลิต) 
…………………............................................................ 
รอยละ...................................... ของจํานวนรายการ
ที่ออกอากาศทั้งหมดของสถานี 
 
[..] จางผลิต (ระบชุื่อผูรับจาง) 
................................................................................. 
รอยละ...................................... ของจํานวนรายการ
ที่ออกอากาศทั้งหมดของสถานี 
 

 
 
 



 

(๖)  ขอมูลผังรายการ ขอมูลแสดงสัดสวนประเภทเนื้อหาและรูปแบบรายการในการประกอบกิจการ ในชวงป พ.ศ. ๒๕๕๕  ๒๕๕๓  ๒๕๕๑  ๒๕๕๐  ๒๕๔๓ และ ๒๕๔๐ 

 

ชวงป ชื่อรายการ 

ผังรายการ สัดสวนรายการ การผลิตรายการ และการออกอากาศ 

ผังรายการและกําหนดเวลาใหบริการ 
สัดสวนรายการ 

(ใหเลือกขอใดขอหน่ึง) 

รูปแบบการจัดรายการ 

(เลือกไดมากกวาหน่ึงขอ) 

การผลิตรายการ 

(เลือกไดมากกวาหน่ึงขอ) 

๒๕๕๑ 
 

(ตามเอกสารแนบ) [..] ขาวสารหรือสาระที่เปนประโยชน 
ตอสาธารณะ มีสัดสวนไมนอยกวา
รอยละ ๗๐ 
 
[..] ขาวสารหรือสาระที่เปนประโยชน 
ตอสาธารณะ มีสัดสวนไมนอยกวา
รอยละ ๒๕ 
 
[..] อ่ืนๆ ระบุ 

............................................................

............................................................

............................................................ 

 

[..] จัดรายการสด 
รอยละ...............................ของจํานวนรายการ
ที่ออกอากาศของสัปดาห 

 
[..] เชื่อมโยงสัญญาณ  
(ระบุแหลงที่เชื่อมโยงสัญญาณ) 
......................................................................... 
รอยละ...............................ของจํานวนรายการ
ที่ออกอากาศของสัปดาห 
 
[..] เผยแพรโดยสื่ออ่ืนๆ  
(เชนCD/DVD/INTERNET เปนตน) 
………................................................................ 
รอยละ……………….............ของจํานวนรายการ
ที่ออกอากาศของสัปดาห 

[..] ผลิตดวยตนเอง 
รอยละ...................................... ของจํานวนรายการ
ที่ออกอากาศทั้งหมดของสถานี 

 
[..] รวมผลิตรายการ (ระบุชื่อผูรวมผลิต) 
…………………............................................................ 
รอยละ...................................... ของจํานวนรายการ
ที่ออกอากาศทั้งหมดของสถานี 
 
[..] จางผลิต (ระบชุื่อผูรับจาง) 
................................................................................. 
รอยละ...................................... ของจํานวนรายการ
ที่ออกอากาศทั้งหมดของสถานี 
 

 
 
 



 

(๖)  ขอมูลผังรายการ ขอมูลแสดงสัดสวนประเภทเนื้อหาและรูปแบบรายการในการประกอบกิจการ ในชวงป พ.ศ. ๒๕๕๕  ๒๕๕๓  ๒๕๕๑  ๒๕๕๐  ๒๕๔๓ และ ๒๕๔๐ 

 

ชวงป ชื่อรายการ 

ผังรายการ สัดสวนรายการ การผลิตรายการ และการออกอากาศ 

ผังรายการและกําหนดเวลาใหบริการ 
สัดสวนรายการ 

(ใหเลือกขอใดขอหน่ึง) 

รูปแบบการจัดรายการ 

(เลือกไดมากกวาหน่ึงขอ) 

การผลิตรายการ 

(เลือกไดมากกวาหน่ึงขอ) 

๒๕๕๐ 
 

(ตามเอกสารแนบ) [..] ขาวสารหรือสาระที่เปนประโยชน 
ตอสาธารณะ มีสัดสวนไมนอยกวา
รอยละ ๗๐ 
 
[..] ขาวสารหรือสาระที่เปนประโยชน 
ตอสาธารณะ มีสัดสวนไมนอยกวา
รอยละ ๒๕ 
 
[..] อ่ืนๆ ระบุ 

............................................................

............................................................

............................................................ 

 

[..] จัดรายการสด 
รอยละ...............................ของจํานวนรายการ
ที่ออกอากาศของสัปดาห 

 
[..] เชื่อมโยงสัญญาณ  
(ระบุแหลงที่เชื่อมโยงสัญญาณ) 
......................................................................... 
รอยละ...............................ของจํานวนรายการ
ที่ออกอากาศของสัปดาห 
 
[..] เผยแพรโดยสื่ออ่ืนๆ  
(เชนCD/DVD/INTERNET เปนตน) 
………................................................................ 
รอยละ……………….............ของจํานวนรายการ
ที่ออกอากาศของสัปดาห 

[..] ผลิตดวยตนเอง 
รอยละ...................................... ของจํานวนรายการ
ที่ออกอากาศทั้งหมดของสถานี 

 
[..] รวมผลิตรายการ (ระบุชื่อผูรวมผลิต) 
…………………............................................................ 
รอยละ...................................... ของจํานวนรายการ
ที่ออกอากาศทั้งหมดของสถานี 
 
[..] จางผลิต (ระบชุื่อผูรับจาง) 
................................................................................. 
รอยละ...................................... ของจํานวนรายการ
ที่ออกอากาศทั้งหมดของสถานี 
 

 
 
 



 

(๖)  ขอมูลผังรายการ ขอมูลแสดงสัดสวนประเภทเนื้อหาและรูปแบบรายการในการประกอบกิจการ ในชวงป พ.ศ. ๒๕๕๕  ๒๕๕๓  ๒๕๕๑  ๒๕๕๐  ๒๕๔๓ และ ๒๕๔๐ 

 

ชวงป ชื่อรายการ 

ผังรายการ สัดสวนรายการ การผลิตรายการ และการออกอากาศ 

ผังรายการและกําหนดเวลาใหบริการ 
สัดสวนรายการ 

(ใหเลือกขอใดขอหน่ึง) 

รูปแบบการจัดรายการ 

(เลือกไดมากกวาหน่ึงขอ) 

การผลิตรายการ 

(เลือกไดมากกวาหน่ึงขอ) 

๒๕๔๓ 
 

(ตามเอกสารแนบ) [..] ขาวสารหรือสาระที่เปนประโยชน 
ตอสาธารณะ มีสัดสวนไมนอยกวา
รอยละ ๗๐ 
 
[..] ขาวสารหรือสาระที่เปนประโยชน 
ตอสาธารณะ มีสัดสวนไมนอยกวา
รอยละ ๒๕ 
 
[..] อ่ืนๆ ระบุ 

............................................................

............................................................

............................................................ 

 

[..] จัดรายการสด 
รอยละ...............................ของจํานวนรายการ
ที่ออกอากาศของสัปดาห 

 
[..] เชื่อมโยงสัญญาณ  
(ระบุแหลงที่เชื่อมโยงสัญญาณ) 
......................................................................... 
รอยละ...............................ของจํานวนรายการ
ที่ออกอากาศของสัปดาห 
 
[..] เผยแพรโดยสื่ออ่ืนๆ  
(เชนCD/DVD/INTERNET เปนตน) 
………................................................................ 
รอยละ……………….............ของจํานวนรายการ
ที่ออกอากาศของสัปดาห 

[..] ผลิตดวยตนเอง 
รอยละ...................................... ของจํานวนรายการ
ที่ออกอากาศทั้งหมดของสถานี 

 
[..] รวมผลิตรายการ (ระบุชื่อผูรวมผลิต) 
…………………............................................................ 
รอยละ...................................... ของจํานวนรายการ
ที่ออกอากาศทั้งหมดของสถานี 
 
[..] จางผลิต (ระบชุื่อผูรับจาง) 
................................................................................. 
รอยละ...................................... ของจํานวนรายการ
ที่ออกอากาศทั้งหมดของสถานี 
 

 
 
 



 

(๖)  ขอมูลผังรายการ ขอมูลแสดงสัดสวนประเภทเนื้อหาและรูปแบบรายการในการประกอบกิจการ ในชวงป พ.ศ. ๒๕๕๕  ๒๕๕๓  ๒๕๕๑  ๒๕๕๐  ๒๕๔๓ และ ๒๕๔๐ 

 

ชวงป ชื่อรายการ 

ผังรายการ สัดสวนรายการ การผลิตรายการ และการออกอากาศ 

ผังรายการและกําหนดเวลาใหบริการ 
สัดสวนรายการ 

(ใหเลือกขอใดขอหน่ึง) 

รูปแบบการจัดรายการ 

(เลือกไดมากกวาหน่ึงขอ) 

การผลิตรายการ 

(เลือกไดมากกวาหน่ึงขอ) 

๒๕๔๐ 
 

(ตามเอกสารแนบ) [..] ขาวสารหรือสาระที่เปนประโยชน 
ตอสาธารณะ มีสัดสวนไมนอยกวา
รอยละ ๗๐ 
 
[..] ขาวสารหรือสาระที่เปนประโยชน 
ตอสาธารณะ มีสัดสวนไมนอยกวา
รอยละ ๒๕ 
 
[..] อ่ืนๆ ระบุ 

............................................................

............................................................

............................................................ 

 

[..] จัดรายการสด 
รอยละ...............................ของจํานวนรายการ
ที่ออกอากาศของสัปดาห 

 
[..] เชื่อมโยงสัญญาณ  
(ระบุแหลงที่เชื่อมโยงสัญญาณ) 
......................................................................... 
รอยละ...............................ของจํานวนรายการ
ที่ออกอากาศของสัปดาห 
 
[..] เผยแพรโดยสื่ออ่ืนๆ  
(เชนCD/DVD/INTERNET เปนตน) 
………................................................................ 
รอยละ……………….............ของจํานวนรายการ
ที่ออกอากาศของสัปดาห 

[..] ผลิตดวยตนเอง 
รอยละ...................................... ของจํานวนรายการ
ที่ออกอากาศทั้งหมดของสถานี 

 
[..] รวมผลิตรายการ (ระบุชื่อผูรวมผลิต) 
…………………............................................................ 
รอยละ...................................... ของจํานวนรายการ
ที่ออกอากาศทั้งหมดของสถานี 
 
[..] จางผลิต (ระบชุื่อผูรับจาง) 
................................................................................. 
รอยละ...................................... ของจํานวนรายการ
ที่ออกอากาศทั้งหมดของสถานี 
 



 

(๗) ขอมูลทางเทคนิคในการประกอบกิจการ (อาทิเชน องคประกอบของโครงขาย  สถาปตยกรรม
โครงขาย เปนตน) ใหจัดทําภาพตัวอยางประกอบ 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

 
 
 

 (๘) เหตุผลอ่ืนของการไดรับจัดสรรหรือใชประโยชนคล่ืนความถี่ (ถามี) 
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

 
 
 

 
 
 



 

เอกสารแนบสวนท่ี ๒ 
 

๒. รายละเอียดขอมูลเหตุแหงความจําเปนในการถือครองคล่ืนความถี่ตอไปในอนาคต 
 
๒.๑ เหตุผลและความจําเปนในการถือครองคล่ืนความถี่แตละคล่ืนความถี่ตอไปและผลกระทบท่ีอาจ
เกิดข้ึนหากไมไดรับอนุญาตใหใชคล่ืนความถี่นั้น ๆ ตอไป 

(๑) เหตุผลและความจําเปนในการถือครองคล่ืนความถี่ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(๒) ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนหากไมไดรับอนุญาตใหใชคล่ืนความถี่ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
๒.๒ ระยะเวลาสูงสุดท่ีจําเปนสําหรับการถือครองคล่ืนความถี่ พรอมเหตุผลท่ีสะทอนถึงความจําเปน
ในการถือครองคล่ืนความถี่นั้น ท้ังนี้ การแจงระยะเวลาดังกลาวจะตองสอดคลองกับระยะเวลาท่ี
กําหนดในแผนแมบทการบริการคล่ืนความถี่ 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๒.๓ แหลงรายได หรือท่ีมาของงบประมาณในการบริหารจัดการสถานี 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


