
 
 
 
 

สํานักงาน กสทช. 

รายละเอียดประกอบคําขออนุญาต 
ใชเครื่องวิทยุคมนาคมยานความถี่วิทยุ 

๗๘ MHz และ ๒๔๕ MHz สําหรับหนวยงานของรัฐ 

แบบ ฉก. ๘ 
สําหรับเจาหนาที ่

เอกสารเลขที่................................ 
วันที่ ................................ 

 

คําชี้แจง : 
๑. โปรดกรอกรายละเอียดดวยตัวบรรจงใหถูกตองครบถวน และทําเครื่องหมาย    ลงใน    ที่ตองการ หากกรอกรายละเอียด

ไมถูกตองครบถวนอาจเปนสาเหตุใหการพิจารณาเกิดความลาชา 
๒. ผูยื่นคําขออนุญาตตองเปนหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวง ทบวง กรม หรือผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของรัฐ หรือ       

ผูปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติหนาที่แทน แลวแตกรณี 

  สวนท่ี ๑ : รายละเอียดของผูขออนุญาต 

ช่ือหนวยงาน......................................................….. สังกัด ……………………………………………………… 
สถานที่ตั้งเลขที่ ....................... หมูที่ .......... ซอย ...................................... ถนน .................................................... 
ตําบล/แขวง ...................................... อําเภอ/เขต ....................................... จังหวัด ................................................ 
รหัสไปรษณีย .................................. โทรศัพท ......................................... โทรสาร ............................................... 
E-mail Address ....................................................................................................................................................... 

  สวนท่ี ๒ : คล่ืนความถี่ของเครื่องวิทยุคมนาคมที่ขออนุญาต 

 ๗๘ MHz  (เครื่องสีเหลือง)   ๒๔๕ MHz  (เครื่องสีแดง) 

  สวนท่ี ๓ : รายละเอียดการขออนุญาต 

๑. ลักษณะการขออนุญาต 
  (๑) ขอรับการอนุญาตครั้งแรก 
  (๒) ขอใชเครื่องวิทยุคมนาคม หรือตั้งสถานีวิทยุคมนาคมเพิ่มเติม โดยใชคล่ืนความถี่ที่ไดรับ

อนุญาตตามหนังสือที่ ........................................ ลงวันที่ ..................................................... 
ซ่ึงขายสื่อสารวิทยุคมนาคมเดิม มีเครื่องวิทยุคมนาคม  ชนิดประจําที่ ......................... เครื่อง 
ชนิดเคลื่อนที่ .................................... เครื่อง   และ ชนิดมือถือ ............................... เครื่อง 

   (๓) ขอยายสถานที่ตั้งสถานีฐาน (Base Station) โดยใชคลื่นความถี่ที่ไดรับอนุญาตตาม    
หนังสือที่ ..........................………………. ลงวันที่ .............................…………………….. 

 ๒. สัญญาณเรียกขาน (เฉพาะสถานีฐาน) ......................................................................................................... 
 ๓. ชนิดของสถานีวิทยุคมนาคม และเครื่องวิทยุคมนาคมที่จะนํามาใชงาน 
    สถานีฐาน (Base Station) จํานวน ................ สถานี   โดยใชเครื่องวิทยุคมนาคม  
    ชนิดประจําที่ จํานวนสถานีละ ............... เครื่อง  รวมทั้งสิ้น .............. เครื่อง 
    สถานีเคลื่อนที่ (Mobile Station) จํานวน ................ สถานี  โดยใชเครื่องวิทยุคมนาคม  
    ชนิดเคลื่อนที่ จํานวนสถานีละ ...................... เครื่อง รวมทั้งสิ้น .............. เครื่อง 
    ชนิดมือถือ จํานวน ................................... เครื่อง 

หนา ๑ จาก ๒ 

 



 
 ๔. สถานีฐาน ติดตั้งใชงาน ณ .......................................................................................................…………... 
  เลขที่ ......................... หมูที่ ................ ซอย ................................... ถนน .................................................. 

  ตําบล/แขวง ............................... อําเภอ/เขต ................................... จังหวัด .............................................. 
  Longitude .............................. Latitude ............................... อยูหางจากสนามบิน ..................... กิโลเมตร 
 และมีความสูงของสายอากาศจากพื้นดินของสถานี ..........................………………………………. เมตร  

(หากมีสถานีฐานมากกวา ๑ สถานี ใหใชเอกสารแนบ) 

 ๕. สถานที่ตามขอ ๔ หางจากถนน ........................ กิโลเมตร มีสถานที่ใกลเคียงที่สังเกตไดงาย (เชน 
สถานที่ราชการ / โรงเรียน / วัด / อ่ืนๆ) คือ ................................................................................................ 

 ๖. ซ่ึงมีจํานวนเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงาน ทั้งหมด .....................……. คน และมีรายละเอียดเวลาการใชเครื่อง      
วิทยุคมนาคม ตั้งแต ..........................…………………. น.  ถึง ................................…………………. น. 

  สวนท่ี ๔ : เอกสารหลักฐานประกอบการขออนุญาต 

   แผนผังแสดงที่ตั้งสถานีฐาน และเขตบริการ   
   หนังสือยินยอมการอนุญาตใหติดตั้งสายอากาศของสถานีฐานจากกรมการบินพลเรือน (กรณีมีการ

ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมอยูในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศบริเวณใกลเคียงสนามบินตาม
พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗) 

 
  ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตนทั้งหมดนี้เปนความจริงทุกประการ และขาพเจาจะปฏิบัติใหถูกตองตาม
กฎหมาย ประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งใดๆ ที่เกี่ยวของกับการใชเครื่องวิทยุคมนาคมดังกลาว ทุกประการ 

 
 
 
                     (ลงชื่อ) ...............................................................  
        ( .............................................................. ) 
       ตําแหนง ............................................................... 
            วันที่ ................. / .......................... / ...............  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนา ๒ จาก ๒ 



เอกสารแนบทายรายละเอียดประกอบคําขออนุญาตใชเคร่ืองวิทยุคมนาคม 
ยานความถี่วิทยุ ๗๘ MHz และ ๒๔๕ MHz (แบบ ฉก.๘) 

กรณีมีสถานีฐานมากกวา ๑ สถาน ี

 ๑. สถานีฐาน ติดตั้งใชงาน ณ .................................................................……………………………………. 
  เลขที่ ......................... หมูที่ ................ ซอย ................................... ถนน .................................................. 

  ตําบล/แขวง ............................... อําเภอ/เขต ................................... จังหวัด .............................................. 
  Longitude .............................. Latitude ............................... อยูหางจากสนามบิน ..................... กิโลเมตร 

   และมีความสูงของสายอากาศจากพื้นดินของสถานี ..........................………………………………. เมตร 

 ๒. สถานีฐาน ติดตั้งใชงาน ณ .................................................................……………………………………. 
  เลขที่ ......................... หมูที่ ................ ซอย ................................... ถนน .................................................. 

  ตําบล/แขวง ............................... อําเภอ/เขต ................................... จังหวัด .............................................. 
  Longitude .............................. Latitude ............................... อยูหางจากสนามบิน ..................... กิโลเมตร 

   และมีความสูงของสายอากาศจากพื้นดินของสถานี ..........................………………………………. เมตร 

 ๓. สถานีฐาน ติดตั้งใชงาน ณ .................................................................……………………………………. 
  เลขที่ ......................... หมูที่ ................ ซอย ................................... ถนน .................................................. 

  ตําบล/แขวง ............................... อําเภอ/เขต ................................... จังหวัด .............................................. 
  Longitude .............................. Latitude ............................... อยูหางจากสนามบิน ..................... กิโลเมตร 

   และมีความสูงของสายอากาศจากพื้นดินของสถานี ..........................………………………………. เมตร 

 ๔. สถานีฐาน ติดตั้งใชงาน ณ .................................................................……………………………………. 
  เลขที่ ......................... หมูที่ ................ ซอย ................................... ถนน .................................................. 

  ตําบล/แขวง ............................... อําเภอ/เขต ................................... จังหวัด .............................................. 
  Longitude .............................. Latitude ............................... อยูหางจากสนามบิน ..................... กิโลเมตร 

   และมีความสูงของสายอากาศจากพื้นดินของสถานี ..........................………………………………. เมตร 

 ๕. สถานีฐาน ติดตั้งใชงาน ณ .................................................................……………………………………. 
  เลขที่ ......................... หมูที่ ................ ซอย ................................... ถนน .................................................. 

  ตําบล/แขวง ............................... อําเภอ/เขต ................................... จังหวัด .............................................. 
  Longitude .............................. Latitude ............................... อยูหางจากสนามบิน ..................... กิโลเมตร 

   และมีความสูงของสายอากาศจากพื้นดินของสถานี ..........................………………………………. เมตร 

 ๖. สถานีฐาน ติดตั้งใชงาน ณ .................................................................……………………………………. 
  เลขที่ ......................... หมูที่ ................ ซอย ................................... ถนน .................................................. 

  ตําบล/แขวง ............................... อําเภอ/เขต ................................... จังหวัด .............................................. 
  Longitude .............................. Latitude ............................... อยูหางจากสนามบิน ..................... กิโลเมตร 

   และมีความสูงของสายอากาศจากพื้นดินของสถานี ..........................………………………………. เมตร 
 


