
ภาคผนวก ข. 
แนบท้ายประกาศสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์การอนุญาตและกํากับดูแลกิจการวิทยุสมัครเลน่ 
 

การขออนญุาตต้ังสถานีวิทยุสมัครเลน่ทีเ่ชื่อมโยงผา่นโครงขา่ยอ่ืน 
 
๑. ขั้นตอนการขออนุญาต 

๑.๑ ผู้ขออนุญาตจะต้องกรอกแบบคําขออนุญาตให้ถูกต้องครบถ้วน และยื่นคําขอผ่านสมาคม

วิทยุสมัครเล่นที่ทําหน้าที่บริหารสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายในพ้ืนที่ ดังน้ี 

 ๑.๑.๑   ย่ืนด้วยตนเอง ณ ที่ทําการสมาคมวิทยุสมัครเล่น หรือ 

 ๑.๑.๒   ย่ืนผ่านการส่งจดหมายลงทะเบียนถึงสมาคมวิทยุสมัครเล่น หรือ 

 ๑.๑.๓   ย่ืนผ่าน e-Mail ของสมาคมวิทยุสมัครเล่น 
๑.๒ สมาคมฯ ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล หากข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ชัดเจน

สามารถขอข้อมูลเพ่ิมเติมจากผู้ย่ืนคําขออนุญาต พร้อมลงลายมือช่ือผู้รับเอกสารและวันที่รับเอกสารและจัดทํา
สําเนาเอกสารคําขอให้กับผู้ย่ืนคําขออนุญาตไว้เป็นหลักฐาน 

๑.๓ สมาคมฯ จะต้องนําส่งคําขออนุญาตดังกล่าว ให้สํานักงาน กสทช. ภายในระยะเวลา ห้าวัน
ทําการนับต้ังแต่วันถัดจากวันที่รับเอกสารจากผู้มาย่ืนคําขออนุญาตและได้รับข้อมูลจากผู้ย่ืนขอรับอนุญาตถูกต้อง
ครบถ้วนแล้ว ทั้งน้ี สมาคมฯ อาจมีความเห็นเพ่ิมเติมในคําขออนุญาตดังกล่าวเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
ของสํานักงาน กสทช. 

๑.๔ สํานักงาน กสทช. จะพิจารณาคําขออนุญาตภายในระยะเวลาสามสิบวันทําการนับต้ังแต่
วันถัดจากวันที่รับเอกสารและได้รับข้อมูลถูกต้องครบถ้วนแล้ว และจะส่งหนังสืออนุญาตให้ต้ังสถานีวิทยุสมัครเล่น
ที่เช่ือมโยงผ่านโครงข่ายอ่ืนให้ตามที่อยู่ที่ให้ไว้ พร้อมทั้งจัดส่งสําเนาหนังสืออนุญาตดังกล่าวให้สมาคมฯ ใช้เป็น
ข้อมูลในการกํากับดูแลในพ้ืนที่ต่อไป 

๒. แบบคําขออนุญาตตั้งสถานีวิทยุสมัครเล่นที่เชื่อมโยงผ่านโครงข่ายอ่ืน 
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-๓- 

ส่วนที่ ๒ ข้อมูลผูข้อรับอนุญาต 
ช่ือ - นามสกุล  
สัญญาณเรียกขาน (Call sign)   
ที่อยู่  
ตําบล  อําเภอ  
จังหวัด  รหัสไปรษณีย์  
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้  
โทรศัพท์บ้าน  โทรศัพท์เคลื่อนที่  
E-mail  Web site  

 

ส่วนที่ ๓ ข้อมูลการให้บริการ 

จังหวัดที่ต้ังของสถานี ..................................................................................................................................................... 

ประเภทของสถานี (กรุณาทําเคร่ืองหมาย  ในช่อง )  
  สถานีชนิดเสียงพูดแบบ Simplex Analog (Simplex Analog Voice Gateway) 
  สถานีชนิดเสียงพูดแบบ Simplex Digital (Simplex Digital Voice Gateway) 
  สถานีทวนสัญญาณเช่ือมโยงผ่านอินเทอร์เน็ต (RF Internet Repeater Link) 
  สถานีชนิดรับ-ส่งข้อมูล Digital (Digital Data) .................................................................... 

เหตุผลทีข่อรบัอนุญาต (กรุณาทําเคร่ืองหมาย  ในช่อง ) 
  ขออนุญาตใหม่ 
  ย้ายสถานที่ติดต้ัง 
  เปลี่ยนความถี่ 
  ย้ายสถานที่ติดต้ังและเปลี่ยนความถ่ี 
  เปลี่ยนแปลงข้อมูลสถานี 

ย่านความถ่ีที่ขอรับอนุญาต (กรุณาทําเคร่ืองหมาย  ในช่อง )  
  ๑๐ เมตร (28 MHz) 
  ๒ เมตร (144 MHz) 
  ๗๐ เซนติเมตร (430 MHz) 

ความถ่ีที่คาด
ว่าจะใช้งาน 

 

ความถ่ีที่ ๑  

ความถ่ีที่ ๒  

 
 

แบบคําขออนุญาตตั้งสถานีวิทยุสมัครเล่นที่เชื่อมโยงผ่านโครงข่ายอื่น (แบบ AR-01) 

 
 
 



-๔- 
 
ส่วนที่ ๔ ตําแหน่งที่ต้ังสถาน ี
ตําแหน่งตาม WGS84 ให้กรอกข้อมูลเป็นแบบทศนิยม (Decimal) เช่น 13.123456, 100.123456 
Latitude  
Longitude  
IARU Grid locator ให้กรอกความละเอียด ๖ หลัก เช่น 
OK03AA 

 

สถานทีต้ั่งสถานี (กรุณาทําเคร่ืองหมาย  ในช่อง ) 
  ที่เดียวกับที่อยู่ของผู้ขอรับอนุญาต 
  ที่อ่ืน กรณุากรอกรายละเอียด 
ที่อยู่  
ตําบล  อําเภอ  
จังหวัด  รหัสไปรษณีย์  
 

ส่วนที่ ๕ ข้อมูลอุปกรณ ์

  เครื่องวิทยุคมนาคม ภาคส่งและภาครับ เครื่องเดียวกัน (ให้กรอกเฉพาะเคร่ืองวิทยุคมนาคม – ภาคส่ง) 

เครื่องวิทยุคมนาคม - ภาคสง่ 
ตราอักษร  รุ่น  
กําลังส่งของเครื่องส่ง (วัตต์)  
เครื่องวิทยุคมนาคม - ภาครับ 
ตราอักษร  รุ่น  
เป็นเคร่ืองที่รองรับการใช้งาน FM Narrow 
หรือไม่ 

  รองรับ   ไมร่องรับ 

เป็นเคร่ืองที่รองรับการใช้งาน CTCSS หรือไม ่   รองรับ   ไมร่องรับ 

เป็นเคร่ืองที่รองรับการใช้งาน DTMF หรือไม่ 
  รองรับด้วย Hardware 
  รองรับด้วย software 

  ไมร่องรับ 

ข้อมูลสําหรับคํานวณกําลังส่ง 
  ชนิดของสายอากาศ (ภาคส่งและภาครับ ต้นเดียวกันให้กรอกเฉพาะ ชนิดของสายอากาศ - ภาคส่ง) 

ชนิดของสายอากาศ – ภาคส่ง (กรุณาทําเคร่ืองหมาย  ในช่อง ) 
  รอบตัว 
  ก่ึงรอบตัว 
  ทิศทาง 
อธิบายลักษณะสายอากาศเพ่ิมเติม เช่น รุ่น บริษัทผู้ผลิต ลักษณะการติดต้ัง 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 

 

แบบคําขออนุญาตตั้งสถานีวิทยุสมัครเล่นที่เชื่อมโยงผ่านโครงข่ายอื่น (แบบ AR-01) 
 



-๕- 

ทิศทางของสายอากาศ (องศา)  
โดยทิศเหนือคือ 0 องศา 

 

อัตราขยายของสายอากาศ (dBd)  

ความสูงจากระดับพ้ืนดิน (เมตร)  

ชนิดของสายนําสัญญาณ  

ความยาวของสายนําสัญญาณ  

ชนิดของสายอากาศ – ภาครับ (กรุณาทําเคร่ืองหมาย  ในช่อง ) 
  รอบตัว 
  ก่ึงรอบตัว 
  ทิศทาง 
อธิบายลักษณะสายอากาศเพ่ิมเติม เช่น รุ่น บริษัทผู้ผลิต ลักษณะการติดต้ัง 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 

ทิศทางของสายอากาศ (องศา)  
โดยทิศเหนือคือ ๐ องศา 

 

อัตราขยายของสายอากาศ (dBd)  

ความสูงจากระดับพ้ืนดิน (เมตร)  

ชนิดของสายนําสัญญาณ  

ความยาวของสายนําสัญญาณ  

ชนิดของอุปกรณ์กรองสัญญาณ 
(Filter) (ถ้ามี)  

 

 

 

 

 

 

แบบคําขออนุญาตตั้งสถานีวิทยุสมัครเล่นที่เชื่อมโยงผ่านโครงข่ายอื่น (แบบ AR-01) 
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แหล่งจ่ายพลงังานไฟฟา้ที่ใช้ (กรุณาทําเคร่ืองหมาย  ในช่อง ) 
  ไฟฟ้าจากภาครัฐ 
  ไมใ่ช้ไฟฟ้าจากภาครัฐ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) พลังงานลม ฯลฯ โปรดระบุ 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 

ประเภทของโปรแกรมที่ใช้งาน   

ประเภทของการเชื่อมโยงโครงข่ายอ่ืน (กรุณาทําเคร่ืองหมาย  ในช่อง ) 
  เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
  เครือข่ายโทรศัพท์ (ไม่เช่ือมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต) 
  อ่ืนๆ โปรดระบุ 
.................................................................................................................................................... 

ความเร็วการเช่ือมต่อโครงข่ายอ่ืน  
 

ส่วนที่ ๖ ข้อมูล ผู้ประสานงานกรณีต้องการปิดการใช้งาน (Closedown) 
ผู้ประสานงานท่ี ๑ 
เวลาที่สามารถใช้ในการปิดสถานี (นาที) ๕ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ ๓๐ 
ช่ือ - นามสกลุ  
สัญญาณเรียกขาน  

หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที ่  

 

ผู้ประสานงานท่ี ๒ 
เวลาที่สามารถใช้ในการปิดสถานี (นาที) ๕ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ ๓๐ 
ช่ือ - นามสกลุ  
สัญญาณเรียกขาน  

หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที ่  

 

 

 

 

 

 

แบบคําขออนุญาตตั้งสถานีวิทยุสมัครเล่นที่เชื่อมโยงผ่านโครงข่ายอื่น (แบบ AR-01) 
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ส่วนที่ ๗ วิธีการใช้งานสถานีจากความถ่ีวิทยุด้วย DTMF 
(สถานีเชื่อมโยงผ่านโครงข่ายอ่ืนจําเป็นต้องมีวิธีการควบคุมและใช้งานสถานีจากความถี่วิทยุ ด้วย DTMF ซ่ึงต้องแจ้งให้กับผู้ใช้งาน
ทราบ ตัวอย่างท่ีใช้งานกันโดยท่ัวไป เช่น 

 กด DTMF 0 เพ่ือขอทราบสัญญาณเรียกขานและข้อมูลของสถานี 

 กด DTMF ตามด้วยหมายเลขของสถานีปลายทาง เป็นการเชื่อมต่อกับสถานีอ่ืน 
 กด DTMF # เพ่ือถอนการเชื่อมต่อกับสถานีอ่ืน 

ซ่ึงผู้ขอรับอนุญาตสามารถใช้ตัวอย่างนี้ในการกําหนดวิธีการใช้งานได้วิธีการใช้งานสถานีจากความถี่วิทยุด้วย DTMF) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ส่วนที่ ๘ รบัรองเอกสาร 

ข้าพเจ้าเข้าใจและยินดีให้ความร่วมมือในการให้มูลเพ่ิมเติม หากได้รับการร้องขอหรือการตรวจสอบการใช้งาน
ความถี่ใกล้เคียง เพ่ือการอนุญาตให้กับสถานีวิทยุสมัครเล่นอ่ืนๆ รวมถึงการร้องขอให้เปลี่ยนความถี่ในภายหลัง  
ที่ได้รับอนุญาต 
 
ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นและเอกสารประกอบการย่ืนแบบคําขอน้ี เป็นความจริงทุกประการ 
 

ลงช่ือ.............................................................................. 
      (.............................................................................)  
สัญญาณเรียกขาน…………………………………………........... 
วันที่................................................................................ 
 

 

 

แบบคําขออนุญาตตั้งสถานีวิทยุสมัครเล่นที่เชื่อมโยงผ่านโครงข่ายอื่น (แบบ AR-01) 

 



-๘- 

ส่วนที่ ๙  ส่วนของสมาคมวิทยุสมัครเล่น 

สมาคมวิทยุสมคัรเล่นที่รับเอกสาร   

ช่ือผู้รับเอกสาร (ตัวบรรจง)  
ลายมือช่ือ   
วันที่รับเอกสาร  
ความเห็น 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

ลงช่ือ..................................................................... 
      (.....................................................................) 
วันที่....................................................................... 

 

ส่วนที่ ๑๐ บันทึกข้อความ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

แบบคําขออนุญาตตั้งสถานีวิทยุสมัครเล่นที่เชื่อมโยงผ่านโครงข่ายอื่น (แบบ AR-01) 
 



-๙- 
 
๓. คู่มือการกรอกแบบคําขออนุญาตตั้งสถานีวิทยุสมัครเล่นที่เชื่อมโยงผ่านโครงข่ายอ่ืน 

เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ ลดความผิดพลาดในการกรอกข้อมูลและช่วยให้กระบวนการอนุญาต
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอให้ผู้ที่มีความประสงค์จะขออนุญาตต้ังสถานีวิทยุสมัครเล่นที่เช่ือมโยงโครงข่ายอ่ืน 
ศึกษาวิธีการจากคู่มือนี้ก่อนดําเนินการกรอกข้อมูลในแบบคําขอ โดยแบบคําขอมีทั้งหมด ๑๐ ส่วน ซึ่งแต่ละส่วนมี
ความสําคัญและจําเป็นในการวางแผนการกําหนดข้อมูลสําหรับแต่ละสถานีวิทยุคมนาคม เพ่ือวางแผนการใช้งาน
คลื่นความถ่ีที่คํานึงถึงการป้องกันการรบกวนกัน ซึ่งจะทําให้การใช้งานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

ส่วนที่ ๑ การเก็บรักษาข้อมูล 

จากแบบคําขอมีการให้ข้อมูลต่างๆ เป็นจํานวนมาก มีข้อมูลส่วนตัวที่ต้องได้รับการเก็บรักษา ไม่
สามารถนําไปเผยแพร่ และข้อมูลที่จําเป็นต้องเผยแพร่ให้กับผู้ใช้งานทราบ ดังน้ันจึงจําเป็นต้องได้รับความยินยอม
จากเจ้าของข้อมูลให้เผยแพร่ข้อมูลบางอย่างที่ได้กําหนดไว้ และข้อมูลส่วนอ่ืนที่ไม่เปิดเผยจะถูกจัดเก็บไว้ที่
สํานักงาน กสทช. และผู้เก่ียวข้องเท่าน้ัน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลสําหรับการกํากับดูแล โดยการยินยอมให้แสดง ข้อมูล
ตําแหน่งที่ต้ังของสถานทีี่แท้จริง น้ันเป็นการแสดงในแผนที่แสดงรัศมีการแพร่กระจายคลื่นของสถานี   ซึ่งประกอบ
ไปด้วยข้อมูล ๒ ส่วน ได้แก่ 

๑) ตําแหน่งที่ต้ังบนแผนที่ 
๒) รัศมีการแพร่กระจายคลื่น 

ตัวอย่างการแสดงผล 

เห็นด้วย ใหแ้สดงตําแหน่งที่ต้ังที่แท้จริง ไม่เห็นด้วย ใหแ้สดงตําแหน่งที่ต้ังที่แท้จริง 
 

 
มี Marker ตําแหน่ง 

 

 
ไม่มี Marker ตําแหน่ง 

 
ส่วนที่ ๒ ข้อมูลของผู้ขออนุญาต 

ข้อมูลส่วนตัวของผู้ขออนุญาต ให้กรอกข้อมูลตามจริงอย่างถูกต้องครบถ้วน เพ่ือใช้ในการ
ประสานงานหากมีความจําเป็นต้องแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อมูลต่างๆ 

ส่วนที่ ๓ ข้อมูลการให้บริการ 
ข้อมูลส่วนน้ีจะนํามาประกอบการพิจารณาเพ่ือขออนุญาตทั้งหมด ดังน้ี 

 
 
 



-๑๐- 
 

 จังหวัดที่ต้ังของสถานี : ระบุจังหวัดที่ต้ังของสถานี เพ่ือใช้ประสานกับองค์กรวิทยุสมัครเล่นใน
จังหวัดน้ันๆ 

 ประเภทของสถานี : สถานีเช่ือมโยงโครงข่ายอ่ืนประกอบไปด้วยสถานีดังต่อไปน้ี 
๑) สถานีชนิดเสียงพูดแบบ Simplex Analog (Simplex Analog Voice Gateway) 

หมายถึง สถานีที่เช่ือมโยงโครงข่ายอ่ืนโดยใช้งานความถ่ีเดียว แบบเสียงพูด Analog เช่น EchoLink 
๒) สถานีชนิดเสียงพูดแบบ Simplex Digital (Simplex Digital Voice Gateway)  

หมายถึง สถานีที่เช่ือมโยงโครงข่ายอ่ืนโดยใช้งานความถ่ีเดียว แบบเสียงพูด Digital เช่น D-STAR , WIRES หรือ 
DMR 

๓) สถานีทวนสัญญาณเช่ือมโยงผ่านอินเทอร์เน็ต (RF Internet Repeater Link) 
หมายถึง สถานีทวนสัญญาณทุกประเภท ที่นํามาเช่ือมโยงกับโครงข่ายอ่ืน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน และ
ออกแบบตําแหน่งที่ต้ังของสถานีทวนสัญญาณให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ไม่เกิดการรบกวนกัน 

๔) สถานีชนิดรับ-ส่งข้อมูล Digital (Digital Data) หมายถึง สถานีที่รับ-ส่ง ข้อมูล Digital 
และเช่ือมโยงผ่านโครงข่ายอ่ืน เช่น APRS 

 เหตุผลที่ขอรับอนุญาต : ในการขออนุญาตนั้นประกอบไปด้วยเหตุผลต่างๆ ดังน้ี 
๑) ขออนุญาตใหม่ สําหรับผู้ที่ยังไม่เคยขอรับใบอนุญาตมาก่อน และผู้ที่ใบอนุญาตเดิม

หมดอายุ 
๒) ย้ายสถานที่ติดต้ัง สําหรับผู้ที่ได้รับอนุญาตอยู่แล้ว มีความประสงค์จะย้ายตําแหน่งสถานีที่

ติดต้ังใหม่ ที่อยู่ห่างจากสถานที่ติดต้ังเดิม เกินกว่า ๕๐๐ เมตร 
๓) เปลี่ยนความถ่ี สําหรับผู้ที่ได้รับอนุญาตอยู่แล้ว มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงความถี่

จากที่ได้รับอนุญาตอยู่เดิม สํานักงานไม่อนุญาตให้ผู้ที่ได้รับอนุญาตอยู่แล้วเปลี่ยนแปลงความถ่ีจากที่ได้รับอนุญาต 
เน่ืองจากจําเป็นต้องพิจารณาการใช้งานความถ่ีรอบๆ ข้างใหม่ทั้งหมด ซึ่งอาจก่อให้เกิดการรบกวนกันได้หากไม่ได้
รับการวางแผน หรือประสานการใช้งานความถ่ีระหว่างกันที่ดี 

๔) ย้ายสถานที่ติดต้ังและเปลี่ยนความถี่ สําหรับผู้ที่ได้รับอนุญาตอยู่แล้ว มีความประสงค์จะ
ย้ายตําแหน่งสถานีที่ติดต้ังใหม่ ที่อยู่ห่างจากสถานที่ติดต้ังเดิม เกินกว่า ๕๐๐ เมตร และขอเปลี่ยนแปลงความถ่ีที่
ได้รับอนุญาต 

๕) เปลี่ยนแปลงข้อมูลสถานี สําหรับผู้ที่ได้รับอนุญาตอยู่แล้ว มีความประสงค์จะเปลี่ยน
ข้อมูลสถานี ได้แก่  

- ชนิดของสายอากาศ ซึ่งมีอัตราขยายและรูปแบบการแพร่กระจายคลื่นเปลี่ยนแปลงไป
จากเดิม  

- ความสูงของสายอากาศ ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมซึ่งจะมีผลให้รูปแบบการแพร่กระจาย
คลื่นต่างไปจากเดิม 

- ขนาดกําลังส่ง มีการปรับลดหรือเพ่ิมขึ้นของขนาดกําลังส่งที่แตกต่างจากที่ได้รับอนุญาต 
- ชนิดของสายนําสัญญาณ การเปลี่ยนสายนําสัญญาณมีผลต่อรูปแบบการแพร่กระจาย
คลื่นของสถานี 

 ย่านความถ่ีที่ขอรับอนุญาต ได้แก่ ๑๐ เมตร (28MHz) ๒ เมตร (144 MHz) และ ๗๐ 
เซนติเมตร (430 MHz) ให้เลือกย่านความถี่ที่จะขออนุญาตให้ 
 

 



-๑๑- 
 

 ความถ่ีที่คาดว่าจะใช้งาน ให้เลือกความถี่ในย่านที่ขอรับอนุญาต ๒ ความถี่ที่ได้ทําการเฝ้าฟังแล้ว
พบว่าอาจสามารถใช้งานได้ โดยที่ไม่ก่อนให้เกิดการรบกวนกับสถานีอ่ืนที่ได้รับอนุญาตก่อนหน้าแล้ว 

ส่วนที่ ๔ ตําแหน่งที่ต้ังสถานี 

ในการวางแผนการกําหนดคลื่นความถ่ีจําเป็นต้องใช้ตําแหน่งที่ต้ังของสถานีที่ถูกต้องตามความ
เป็นจริง เพ่ือนํามาคํานวณรูปแบบการแพร่กระจายคลื่นของแต่ละสถานี โดยกําหนดให้แจ้ง 

 ตําแหน่งตามมาตรฐาน WGS84 ให้กรอกข้อมูล Latitude และLongitude เป็นแบบทศนิยม 
(Decimal) เช่น 13.123456 / 100.123456 

 IARU Grid locator ให้กรอกความละเอียด ๖ หลัก เช่น OK03AA 

 สถานที่ต้ังสถานี กรณีเป็นที่เดียวกับที่อยู่ของผู้ขออนุญาต ไม่ต้องกรอกรายละเอียดที่อยู่ใหม่ 
หากต้ังในสถานที่อ่ืนให้ระบุข้อมูลให้ครบถ้วน 
 การหาตําแหน่งที่ต้ังที่ชัดเจน สามารถใช้ Website : http://www.qrz.com/gridmapper โดย
เลื่อนแผนท่ีไปยังตําแหน่งที่ต้ังของสถานีที่ต้องการ แล้ว Click บนแผนที่ให้มีรูปหมุดปรากฏขึ้น หมุนน้ีสามารถ
เลื่อนหรือย้ายไปยังตําแหน่งที่ต้องการบนแผนที่ได้ ซึ่งเมื่อไปยังตําแหน่งที่แน่นอนแล้วให้ใช้ค่า Lat/Lon/Grid ที่
แสดงที่ช่องมุมบนซ้าย นํามากรอกในแบบคําขอ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๕ ข้อมูลอุปกรณ์ 

ส่วนที่ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ดังน้ี 

  เครื่องวิทยุภาคส่งและภาครับ ให้ระบุตราอักษร รุ่น/แบบ และกําลังส่งตามที่จะใช้จริง   รวมไป
ถึงเคร่ืองวิทยุที่สามารถรองรับการใช้งาน FM Narrow Band / CTCSS และ DTMF หรือไม่ เพ่ือนํามา
ประกอบการพิจารณาอนุญาต ในบางพ้ืนที่ที่มีจํานวนของสถานีเช่ือมโยงโครงข่ายอ่ืนมาก อาจจําเป็นต้อง
กําหนดให้ใช้งาน FM Narrow Band หรือ CTCSS ด้วย 
 
 
 



-๑๒- 
 

  ข้อมูลเพื่อนําไปคํานวณหาขนาดกําลังส่ง ได้แก่ ชนิดของสายอากาศทั้งภาคส่ง และภาครับ 
หากใช้สายอากาศร่วมกันทั้งภาคส่งและภาครับ ให้กรอกเฉพาะส่วนของสายอากาศภาคส่ง เช่น สายอากาศชนิด
รอบตัว สายอากาศชนิดก่ึงรอบตัว และสายอากาศทิศทาง หากไม่ทราบอาจให้ข้อมูลเป็น บริษัทผู้ผลิต รุ่น และ
ลักษณะการติดต้ัง ให้กรอกข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุด เพ่ือการประเมินจะได้มีผลที่แม่นยํา 

  คุณสมบัติของสาอากาศ ได้แก่ ทิศทางของสายอากาศท่ีหันไป โดยทิศเหนือคือ ๐ องศา 
อัตราขยายของสายอากาศ (dBd) ความสูงของสายอากาศ ให้แจ้งความสูงของสายอากาศที่ติดต้ังบนเสา ระดับที่
สูงจากพ้ืนดินขึ้นไป ไม่ต้องแจ้งความสูงจากระดับนํ้าทะเล หรือระดับอ่ืนๆ เน่ืองจากการคํานวณจะมีระดับความสูง
ของพ้ืนดินทั้งหมดแล้ว 

  ชนิดของสายนําสัญญาณ ให้กรอกรุ่นของสายนําสัญญาณที่ใช้ อาจบอกบริษัทผู้ผลิตด้วยก็ได้ 

  ความยาวของสายนําสัญญาณที่ใช้ทั้งหมด เพ่ือนํามาคํานวณหาอัตราการสูญเสียในสายนํา
สัญญาณ และทั้งระบบของสายส่ง  

  หากมีการใช้อุปกรณ์กรองสัญญาณ (Filter) ให้ระบุด้วย เพ่ือคํานวณหากอัตราการสูญเสีย 

  แหล่งพลังงานท่ีใช้ เช่น ไฟฟ้าจากภาครัฐ หรือใช้ไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานท่ีสร้างเอง เช่น Solar 
Cell หรือพลังงานลม เป็นต้น 

  ประเภทของโปรแกรมที่ใช้งาน เช่น EchoLink, D-STAR 

  ประเภทของการเช่ือมโยงโครงข่ายอ่ืน ได้แก่ อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ และอ่ืนๆ รวมถึงความเร็ว
ของการเช่ือมต่อโครงข่ายอ่ืนด้วย 

ส่วนที่ ๖ ข้อมูล ผู้ประสานงานกรณีต้องการปิดการใช้งาน (Closedown) 

ส่วนน้ีเป็นข้อมูลของผู้ประสานงานกรณีที่ต้องการให้ปิดการใช้งาน หรือผู้ดูแลที่อยู่ใกล้ที่สุด 
สามารถแก้ปัญหา หรือปิดระบบได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งต้องระบุอย่างน้อย ๒ คน ซึ่งจะต้องให้หมายเลยโทรศัพท์ และ
ระยะเวลาที่สามารถดําเนินการได้ โดยจําต้องใช้ระยะเวลาไม่เกิน ๓๐ นาที หลังจากได้รับการประสานให้ปิดการใช้
งาน 

ส่วนที่ ๗ วิธีการใช้งานสถานีจากความถ่ีวิทยุด้วย DTMF 

สถานีวิทยุสมัครเล่นที่เช่ือมโยงผ่านโครงข่ายอ่ืน เป็นการใช้งานความถ่ีที่มุ่งเน้นให้บริการกับ
ผู้ใช้งานด้วยวิทยุสื่อสารเป็นหลัก ดังน้ันจึงต้องมีวิธีการควบคุมและสั่งการ รวมไปถึงวิธีการใช้งานสถานี โดยการใช้
ระบบ DTMF ที่ชัดเจน แจ้งให้กับผู้ใช้งานทั่วไปได้ทราบ ผู้ขอรับอนุญาตอาจใช้วิธีการตามที่โปรแกรมกําหนด
มาแล้วเป็นมาตรฐาน หรืออาจกําหนดขึ้นใหม่ได้ตามความเหมาะสมของแต่ละพ้ืนที่ (แนะนําให้ใช้เหมือนกัน
ทั้งหมดเพ่ือความสะดวกในการใช้งานของผู้ใช้) อีกทั้งเป็นการไม่ฝ่าฝืนข้อห้ามตามประกาศ กสทช. ที่กําหนดว่า 
ห้ามใช้ช่องสัญญาณในลักษณะยึดถือครอบครองเฉพาะกลุ่มบุคคล 

การใช้งานของผู้ที่ขออนุญาตต้ังสถานีวิทยุสมัครเล่นที่เช่ือมโยงผ่านโครงข่ายอ่ืนอาจเช่ือมโยงเข้า
กับห้องสนทนาหลัก (Default) หากมีผู้ใช้งานทางความถ่ีวิทยุมีความประสงค์จะติดต่อสื่อสารกับห้องสนทนาอื่นๆ 
ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ต้องสามารทําได้โดยการควบคุมสั่งการให้ไปเช่ือมต่อกับห้องสนทนาที่ต้องการ และ
เมื่อไม่ได้ใช้งานแล้วสถานีเช่ือมโยงก็จะสามารถย้ายกลับไปอยู่ห้องสนทนาหลักตามเดิมได้ 
 
 
 
 



-๑๓- 
 
ส่วนที่ ๘ รับรองเอกสาร 

เป็นส่วนที่ผู้ขอรับอนุญาตต้องลงลายมือช่ือไว้ เพ่ือยืนยันว่าข้อมูลที่ให้ไว้น้ันเป็นจริงและถูกต้อง 
และยินดีให้ความรวมมือเมื่อได้รับการร้องขอภายหลังจากได้รับอนุญาตแล้ว ทั้งน้ี สํานักงาน กสทช. อาจพิจารณา
ยกเลิกการอนุญาตหากพบกว่าข้อมูลที่ให้ไว้ไม่เป็นความจริง 

ส่วนที่ ๙ ส่วนของสมาคมวิทยุสมัครเล่น 

ส่วนน้ีสําหรับสมาคมฯ ที่รับเอกสารบันทึกข้อมูลการรับเอกสารและมีความเห็น เพ่ือส่งต่อให้
สํานักงาน กสทช. พิจารณาอนุญาต ทั้งน้ี สมาคมอาจประสานขอข้อมูลเพ่ิมเติมที่จําเป็น หากพบว่าข้อมูลที่กรอก
มาน้ันไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ก่อนส่งเรื่องไปยัง สํานักงาน กสทช.  

ส่วนที่ ๑๐ อ่ืนๆ สาํหรบับนัทึกข้อความ 
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