
คู่มือการกรอกแบบฟอร์มขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่ 
 

วิธีใช้งาน 
1. ให้ด ำเนินกำร Login เข้ำสู่ระบบด้วย username และ password ที่ได้ลงทะเบียนไว้ 
 

 
 
2. คลิกท่ี                   และเลือกประเภทกิจกำรที่ต้องกำรขอรับกำรจัดสรรคลื่นควำมถี่ 
 

 
  



3. ด ำเนินกำรกรอกข้อมูลต่ำง ๆ โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 
 

วิธีกรอกข้อมูล 
Field ค าอธิบาย ตัวอย่าง 

วัตถุประสงค์และประเภทของการขอรับจัดสรรคลื่นความถี ่
แจ้งกำรถือครองคลื่นควำมถี่
ภำยใน 60 วัน  

กรณีที่ควำมถี่ทีไ่ด้รบัอนุญำตเดิม 
มีกำรก ำหนดวันสิ้นอำยุกำรอนุญำต  

ให้เลือกเพียง 1 ข้อ  

 
แจ้งกำรถือครองคลื่นควำมถี่
ภำยใน 180 วัน  

กรณีที่ควำมถี่ทีไ่ด้รบัอนุญำตเดิม 
ไม่ได้ก ำหนดวันสิ้นอำยุกำรอนุญำต  

ระยะเวลาการจัดสรร 
ระยะเวลำกำรจัดสรร ก ำหนดระยะเวลำที่ต้องกำรใช้คลืน่ควำมถี่ 

สูงสุด 5 ปี 
ให้กรอกเพียงตัวเลขอยำ่งเดียว 
 

 
 

ข้อมูลการใช้งาน 
Callsign สัญญำณเรียกขำน   

 
 

Nature of Service ลักษณะกำรใช้งำนตำมประเภทของ ITU (1)  

 
 

รำยละเอียดกำรใช้งำน อธิบำยลักษณะกำรใช้งำนใช้ส ำหรบัท ำ
อะไร (โดยย่อ)  

 

 
 

ที่อยู่สถาน ี
ช่ือสถำนี ตั้งช่ือให้สถำนีเพ่ือควำมสะดวกในกำร

อ้ำงอิง (เช่น สำยลม, หมอชิต)  

 

หมำยเลขทะเบียนสถำนี  กรณีที่ผู้ขอประสงค์จะตั้ง code ใช้เรียก
สถำนีของตนเอง (เช่น A7, 123)  

Class of Station Code  ประเภทของสถำนี ก ำหนดโดย ITU (2) 
Class of Emission  ประเภทกำรแพร่คลื่น ซึ่งระบปุระเภทกำร 

modulation ก ำหนดโดย ITU 
โฉนดเลขท่ี  เฉพำะกรณีไม่มีเลขท่ีบ้ำน  
ที่อยู่ บ้ำนเลขท่ี หมู่ที่ ถนน  
จังหวัด รำยละเอียดทีต่ั้งสถำน ี
อ ำเภอ 
ต ำบล 
ช่ือ-สกุล ผู้ดูแล รำยละเอียดของผูดู้แลสถำนีในพ้ืนที่น้ันๆ 

ที่ประสำนงำนได้ (เช่น กรณีส ำนักงำน 
กสทช. ลงพื้นที่ตรวจสอบ) 

เบอร์โทรศัพท์ ผูดู้แล 



วิธีกรอกข้อมูล 
Field ค าอธิบาย ตัวอย่าง 

Latitude  
Longitude 

พิกัดของสถำนี สำมำรถใสค่ำได้ 2 วิธี คือ 
1. ใส่ค่ำพิกัดของสถำน ี
2. เลือกต ำแหน่งจำกแผนท่ี 
 

 
 

ข้อมูลการใช้งานคลื่นความถี ่
ควำมถี่กลำง (Center 
Frequency) ระบบส่ง 

ควำมถี่ส่งที่ขอจัดสรร หน่วยเป็น MHz ให้กรอกเพียงตัวเลขอยำ่งเดียว 

 

ควำมถี่กลำง (Center 
Frequency) ระบบรับ 

ควำมถี่รับที่ขอจัดสรร หน่วยเป็น MHz 

ควำมถี่คลื่นพำห์ (Carrier 
Frequency) ระบบส่ง 

โดยทั่วไปจะเป็นควำมถี่เดยีวกับ Center 
Frequency ของควำมถี่ส่ง ยกเวน้กรณี
กำร modulate บำงแบบท่ี Carrier 
Frequency เลื่อนไปจำกตรงกลำง  
หน่วยเป็น MHz 

ช่วงควำมถี่ใช้งำน ระบบส่ง ช่วงควำมถี่ท่ีเครื่องส่งปรับ tune ส่งได ้ 
ช่วงควำมถี่ใช้งำน ระบบรับ ช่วงควำมถี่ท่ีเครื่องรับปรับ tune รับได ้
Operation กำรท ำงำนแบบ Simplex (หนึ่งควำมถี)่ 

หรือ Duplex (ควำมถี่คู)่  

 

 
 

แผนควำมถี่วิทยุที่เกี่ยวข้อง  เฉพำะกรณีขอรับกำรจัดสรรคลื่นควำมถี่
ได้ก ำหนดไว้ตำมแผนควำมถี่วิทยุ  

ให้ระบุแผนควำมถี่ที่เกี่ยวข้อง เช่น  
กสทช.ผว.404-2559 

Hours of Operation 
Start 

ช่วงเวลำใช้งำนควำมถี ่เริ่มต้น – สิ้นสุด 
(กรณีใช้งำนท้ังวัน ใส่เป็น Start: 0.00, 
End: 24.00)  

 

 
 

 
 
 

Hours of Operation End 
Mode of Propagation กำรแพร่กระจำยคลื่น ground wave 

หรือ sky wave  
ก ำลังส่ง (Transmitter 
power) 

ก ำลังส่งท่ีออกจำกเครื่อง ก่อนเข้ำ
สำยอำกำศ หน่วยเป็น W  

ก ำลังออกอำกำศ 
(Radiated power) 

ก ำลังส่งออกอำกำศจำกสำยอำกำศ หน่วย
เป็น dBW  



วิธีกรอกข้อมูล 
Field ค าอธิบาย ตัวอย่าง 

Fixed losses  กำรสญูเสยีพลังงำนในระบบส่ง (เช่น ใน
สำย cable) ถ้ำไม่มีถือว่ำเป็น 0  

 
 

 
 

channel spacing ให้กรอกเพียงตัวเลขอย่ำงเดียว 
เช่น 12.5 

แถบกว้ำงควำมถี่ 
(Bandwidth) 

Bandwidth หน่วยเป็น kHz  

channel spacing ระยะห่ำงระหว่ำงช่องควำมถี่ หนว่ยเป็น 
kHz  

Emission designation ลักษณะกำรแพร่คลื่น ซึ่งระบุ 
Bandwidth และประเภทกำร 
modulation  ก ำหนด โดย ITU  

รัศมีท ำกำรสูงสดุ ระยะทีส่่งไดไ้กลสูงสดุ ตำมที่ออกแบบ
ระบบไว ้ 

ก ำลังส่ง (Transmitter 
power) 

ก ำลังส่งท่ีออกจำกเครื่อง ก่อนเข้ำ
สำยอำกำศ หน่วยเป็น W  

C/I (Carrier-to-
interference)  

อัตรำส่วนของสญัญำณที่ต้องกำรต่อ
สัญญำณรบกวน หน่วยเป็น dB   

ให้ใส่ค่ำ C/I ของอุปกรณ์ภำครับ เช่น 18 

T/I (Threshold-to-
interference) 

อัตรำส่วนของขีดต่ ำสุดของสญัญำณที่รับ
ได้ต่อสัญญำณรบกวน หน่วยเป็น dB  

ให้ใส่ค่ำ C/I ของอุปกรณ์ภำครับ เช่น 18 

BER (Bit error rate) อัตรำควำมผิดพลำดบติ  ให้ใส่ค่ำ BER ของอุปกรณ์ภำครับ  
เช่น 0.000001 

MPL (Minimum path 
loss) 

กำรลดทอนสัญญำณตำมระยะทำง  ให้ใส่ค่ำ MPL ของอุปกรณ์ เช่น 110 
 

รายละเอียดของอุปกรณ์ (เคร่ืองส่งหรือเคร่ืองรับ) 
โหมดของกำรท ำงำน Transmitter ส่งอย่ำงเดียว 

Transceiver ทั้งรับและส่ง 
Receiver รับอย่ำงเดยีว  

 

 
 

ยี่ห้อ (Manufacturer) ยี่ห้อเครื่องส่ง/รับ   

 
 

รุ่น (Model) รุ่นเครื่องส่ง/รับ  

รายละเอียดของอุปกรณ์ (ข้อมลูสายอากาศ) 
Description ลักษณะสำยอำกำศ (เช่น Yagi)   

 
 

ยี่ห้อ (Manufacturer) ยี่ห้อสำยอำกำศ  
รุ่น (Model) รุ่นสำยอำกำศ  
3dB Beamwidth vertical 
(องศำ) 

ควำมกว้ำงของล ำคลื่นหลัก (Main Beam) 
ในแนวตั้ง  

3dB Beamwidth 
Horizontal (องศำ) 

ควำมกว้ำงของล ำคลื่นหลัก (Main Beam) 
ในแนวนอน  

Gain (dBd) อัตรำขยำยของสำยอำกำศ  
Front –to-back ratio 
(dBs)  

อัตรำส่วนของอัตรำขยำยสูงสุดในทิศทำง
ด้ำนหน้ำเทียบกับอัตรำขยำยในทิศทำง



วิธีกรอกข้อมูล 
Field ค าอธิบาย ตัวอย่าง 

ด้ำนหลังสำยอำกำศ   
 

 
 

 
 

Polarization โพลำไรเซชันของสำยอำกำศ (Horizontal 
หรือ Vertical)  

Tilt มุมก้มเงยของสำยอำกำศ (วัดเทียบกับ
ระนำบในแนวรำบ)  

Height above ground 
(เมตร)  

ควำมสูงของสำยอำกำศจำกพ้ืนดนิ  

Height above sea level 
(เมตร)  

ควำมสูงของสำยอำกำศจำกระดับน้ ำทะเล 
(= ควำมสูงของสำยอำกำศจำกพ้ืนดิน + 
ควำมสูงของพื้นดินจำกระดับน้ ำทะเล)  

Azimuth  มุมอะซิมุธของสำยอำกำศ (วัดเทียบกับทิศ
เหนือ)  

 
4. เมื่อด ำเนินกำรกรอกข้อมูลต่ำง ๆ แล้ว ให้คลิก  เพ่ือบันทึกรำยกำรค ำขอ 
 
5. คลิกท่ี  และเลือก  เพ่ือตรวจสอบรำยกำรค ำขอรับกำรจัดสรรคลื่นควำมถ่ี 
 

 
 

 หำกต้องกำรตรวจดูรำยละเอียดของแบบฟอร์มค ำขอรับกำรจัดสรรคลื่นควำมถี่ให้คลิก  
 กรณีต้องกำรลบแบบฟอร์มค ำขอรับกำรจัดสรรคลื่นควำมถี่ให้คลิก  
 กรณีต้องกำรแนบไฟล์เอกสำรแนบให้คลิก  

  



ข้อมูลประกอบกำรกรอกแบบค ำขอเพ่ิมเติม 
(1) Nature of Service ลักษณะกำรใช้งำนตำมประเภทของ ITU มีรำยละเอียด ดังนี้ 
 

Symbol Symbol Description 

AX  Fixed station used for provision of services related to aircraft flight safety 

AS  Stations using adaptive system 

CO  Station open to official correspondence exclusively 

CP  Station open to public correspondence 

CR  Station open to limited public correspondence 

CV  Station open exclusively to correspondence of a private agency 

FS  Land station established solely for the safety of life 

HP  Fixed station using high altitude platform 

IM  IMT station in the mobile service 

MX  Fixed station used for transmission of meteorological information 

OT  Station open exclusively to operational traffic of the service concerned 

PX  Fixed station used for press transmission 

RC  Non-directional radiobeacon 

RD  Directional radiobeacon 

RG  Radio direction-finding station 

RT  Revolving radiobeacon 

SP  Station for passive use in the meteorological aids service 

ST  Fixed station using tropospheric scatter 

 
  



(2) Class of Station Code ประเภทของสถำนี ก ำหนดโดย ITU มีรำยละเอียด ดังนี้ 
 

Service code Station Description/Definition 
Fixed FX Fixed Station Station in the Fixed Service 
Generic Mobile FL Land station Station in the mobile service not intended to be used 

while in motion 
MO Mobile station Station in the mobile service intended to be used 

while in motion or during halts at unspecified points 
Land Mobile FB Base station Land station in the land mobile service 

ML Land mobile station Mobile station in the land mobile service 
Maritime Mobile FC Coast station Land station in the maritime mobile service 

FP Port station Coast station in the port operations service 
MS Ship station Mobile station in the maritime mobile service 
OE Oceanographic data 

interrogation station 
Oceanographic data interrogation station 

OD Oceanographic data station Oceanographic data station 
Generic 
Aeronautical mobile 

FA Aeronautical station Land station in the aeronautical mobile service 
MA Aircraft station Mobile station in the aeronautical mobile service 

Aeronautical mobile 
Route 

FD Aeronautical station Land station in the aeronautical mobile (R) service 

Aeronautical mobile 
Off Route 

FG Aeronautical station Land station in the aeronautical mobile (OR) service 

Generic 
Radionavigation 

RN Radionavigation land station Land station in the radionavigation service 
NR Radionavigation mobile station Mobile station in the radionavigation service 

Maritime 
Radionavigation 

NL Maritime radionavigation land 
station 

Land station in the maritime radionavigation service 

RM Maritime radionavigation 
mobile station 

Mobile station in the Maritime radionavigation service 

Aeronautical 
Radionavigation 

AL Aeronautical radionavigation 
land station 

Land station in the aeronautical radionavigation 
service 

AM Aeronautical radionavigation 
mobile station 

Mobile station in the aeronautical radionavigation 
service 

Radiolocation LR Radiolocation land station Land station in the radiolocation service 
MR Radiolocation mobile station Mobile station in the radiolocation service 

Meteorological aids SM Meteorological aids base 
station 

Land station in the Meteorological aids service 

SA Meteorological aids mobile 
station 

Mobile station in the meteorological aids service 

Standard frequency 
and time signal 
station 

SS Standard frequency and time 
signal station 

Standard frequency and time signal station 

 


