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รายละเอียดการยื่นค่าขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ระบบเอฟเอ็ม ก่าลังส่งต่่า 
เพื่อให้บริการกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการสาธารณะ 

   
 
ข้อ ๑ แผนความถี่วิทยุ คลื่นความถี่ท่ีจะอนุญาต และพื้นที่ให้บริการ 
  คลื่นความถี่ที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
จะพิจารณาออกใบอนุญาตให้ใช้ในครั้งนี้  เป็นคลื่นความถี่ตามแผนความถี่วิทยุกระจายเสียงตามประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุกิจการ
กระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม ก าลังส่งต่ า ตามท่ีก าหนดในภาคผนวก ก  
 

ข้อ ๒ ประเภทใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่  
  ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี ระบบเอฟเอ็ม ก าลังส่งต่ า เพ่ือให้บริการกระจายเสียง ประเภทกิจการ
บริการสาธารณะ               
 

ข้อ ๓ กิจการที่อนุญาตให้ใช้งานคลื่นความถี่  
กิจการกระจายเสียง เพ่ือให้บริการสาธารณะ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือการให้บริการกระจายเสียง

อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ 
 (1) เพ่ือการส่งเสริมความรู้ การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดล้อม การเกษตร และการส่งเสริมอาชีพอ่ืน ๆ สุขภาพ อนามัย กีฬา หรือการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 
 (2) เพ่ือความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยสาธารณะ 
 (3) เพ่ือการกระจายข้อมูลข่าวสารเพ่ือส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลกับประชาชนและ
รัฐสภากับประชาชน การกระจายข้อมูลข่าวสารเพ่ือการส่งเสริมสนับสนุนในการเผยแพร่และให้การศึกษาแก่
ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข บริการข้อมูลข่าวสาร
อันเป็นประโยชน์สาธารณะแก่คนพิการ คนด้อยโอกาส หรือกลุ่มความสนใจที่มีกิจกรรมเพ่ือประโยชน์สาธารณะ
หรือบริการข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์สาธารณะอ่ืน 
 

ข้อ ๔ คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต 
 ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๗ ประกอบภาคผนวก ก ของ
ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕  
 

ข้อ 5 ขั้นตอน วิธีการ และก่าหนดระยะเวลาการยื่นค่าขอรับใบอนุญาต  
 ผู้ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ระบบเอฟเอ็ม ก าลังส่งต่ า เพ่ือให้บริการกระจายเสียง 
ประเภทกิจการบริการสาธารณะ ต้องยื่นค าขอรับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี และช าระค่าธรรมเนียมการขออนุญาต
ดังกล่าว พร้อมยื่นค าขอประกอบกิจการกระจายเสียง และเอกสารประกอบการพิจารณาตามประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
อนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2555  มาในคราวเดียวกันผ่านระบบการยื่นค าขอรับ
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อนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์  ส าหรับผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  (ระบบ  e-BCS)  
ที่  http://bcsservices.nbtc.go.th/eservices ซ่ึงเป็นบริการในการยื่นขออนุญาตผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
ในระหว่างวันที่ 3 มกราคม ๒๕๖5 เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ๒๕๖5 เวลา ๑๖.๓๐ น.  
 

ข้อ 6 การช่าระค่าธรรมเนียมการขออนุญาต  
ผู้ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ระบบเอฟเอ็ม ก าลังส่งต่ า เพ่ือให้บริการกระจายเสียง 

ประเภทกิจการบริการสาธารณะ ต้องช าระค่าธรรมเนียมการขออนุญาตใช้คลื่นความถี่ พร้อมภาษีมูลค่าเพ่ิม           
ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ 
และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับการให้บริการกระจายเสียงให้แล้วเสร็จภายในวันที่ยื่นแบบค าขอ  
 

ข้อ 7 การพิจารณาออกใบอนุญาต 
 คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  จะพิจารณา    
ค าขอและเอกสารหลักฐานที่ผู้ยื่นค าขอได้ยื่นต่อส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดในข้อ 5 และ ข้อ 6 ซึ่งต้องครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว
เท่านั้น โดยมีเกณฑ์การพิจารณาตามภาคผนวก ข แนบท้ายประกาศเชิญชวน  

อนึ่ง การยื่นค าขอประกอบกิจการกระจายเสียง และเอกสารประกอบการพิจารณาตามประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
อนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2555 ให้มีผลเป็นการยื่นขออนุญาตนับแต่วันที่ผู้ยื่นค าขอ
ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ โดยจะน าพิจารณาเมื่อผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ได้ช าระค่าธรรมเนียม
พิจารณาค าขอรับอนุญาตประกอบกิจการ พร้อมภาษีมูลค่าเพ่ิม ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยถูกต้องครบถ้วนแล้ว  
 

ข้อ 8 เงื่อนไขการใช้คลื่นความถี่ 
(1) การใช้คลื่นความถี่ต้องได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่น             

ความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ . 2553            
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยการใช้งานคลื่นความถี่จะต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งอ่ืน         
ที่ได้รับอนุญาตอยู่ก่อนแล้ว และเมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ให้สิทธิในการทดลองประกอบกิจการ หรือสิทธิทดลอง
ออกอากาศตามประกาศหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติก าหนดสิ้นสุดลงภายใน ๑ ปีนับแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี 

กรณีผู้รับใบอนุญาตมีการใช้งานคลื่นความถ่ีในลักษณะอ่ืนที่แตกต่างจากการใช้งานคลื่นความถี่ 
ระบบเอฟเอ็ม ก าลังส่งต่ า ให้ผู้รับใบอนุญาตด าเนินการยุติการใช้งานคลื่นความถี่อย่างใดอย่างหนึ่งภายใน 1 ปีนับแต่
วันที่ได้รับใบอนุญาตใช้คลื่นความถี่ ระบบเอฟเอ็ม ก าลังส่งต่ า     

(2) การใช้คลื่นความถี่เพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียงต้องได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติ                
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่อไปนี้ 

(2.1) ใช้คลื่นความถี่เพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียงด้วยตนเอง จะมอบการบริหารจัดการ
ทั้งหมดหรือบางส่วนหรือยินยอมให้บุคคลอื่นเป็นผู้มีอ านาจประกอบกิจการแทนมิได้  
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(2.2) ใช้คลื่นความถี่โดยไม่ก่อให้เกิดการรบกวนความถี่ต่อผู้รับใบอนุญาตรายอ่ืน  
(2.3) ประกอบกิจการกระจายเสียงตามที่ตนได้รับอนุญาตภายในระยะเวลาที่ คณะกรรมการ

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติก าหนด  
(2.4) ใช้คลื่นความถี่ตามวัตถุประสงค์ของการประกอบกิจการกระจายเสียง  
(2.5) ปฏิบัติตามเงื่อนไขการประกอบกิจการที่ใช้คลื่นความถี่  

(3) สถานีวิทยุคมนาคม เครื่องวิทยุคมนาคม และอุปกรณ์ วิทยุคมนาคมต้องได้รับอนุญาต           
ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

(4) เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุกระจายเสียงต้องมีลักษณะทางเทคนิคเป็นไป             
ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง มาตรฐาน
ทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม ก าลังส่งต่ า 

(5) ผู้ ได้รับใบอนุญาตให้ ใช้คลื่นความถี่  ต้องดูแลรักษาและปรับปรุงการใช้ งานเครื่องส่ ง
วิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุกระจายเสียงให้สอดคล้องตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง                       
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบ          
เอฟเอ็ม ก าลังส่งต่ า ตลอดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต 

(6) ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ป้องกันการรบกวนการใช้คลื่นความถี่ของสถานี
วิทยุกระจายเสียงต่อกิจการวิทยุการบิน โดยเคร่งครัด 

(7) ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ต้องรายงานก าลังส่งออกอากาศของสถานี โดยให้รายงาน        
ผลตาม “แบบรายงานก าลังส่งออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม ก าลังส่งต่ า” ตามภาคผนวก
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง  
แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม ก าลังส่งต่ า ทั้ งนี้  ต้องยื่นแบบรายงานต่อส านักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  ด้วยตนเองหรือ               
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือช่องทางอ่ืนที่ส านักงาน กสทช. ก าหนด ภายในวันที่ 30 มิถุนายนของทุกปี               
โดยให้ยกเว้นการยื่นแบบรายงานส าหรับปีแรกของการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ครั้งแรก 

(8) ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ต้องให้ความร่วมมือในการประสานงานกับผู้ได้รับใบอนุญาต
ให้ใช้คลื่นความถ่ีรายอื่น เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการรบกวนการใช้คลื่นความถ่ี ทั้งนี้ กรณีเกิดการแพร่กระจาย
คลื่นความถี่รบกวนผู้ใช้งานคลื่นความถี่อ่ืนที่ได้รับอนุญาตอยู่ก่อนแล้ว ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่                
มีหน้าที่ปรับเปลี่ยนคุณลักษณะทางเทคนิคของสถานีวิทยุกระจายเสียงด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลาย
อย่างรวมกันดังนี้ 

(8.1) ลดก าลังส่งออกอากาศ 
(8.2) ลดความสูงสายอากาศ 
(8.3) ลดจ านวนสายอากาศ 
กรณีที่มี เหตุจ าเป็น  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ อาจพิจารณาให้ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ เปลี่ยนแปลงคลื่นความถี่ และที่ตั้งของ
สถานีวิทยุกระจายเสียง หรืออาจก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการเฉพาะเพ่ือป้องกัน และแก้ไขปัญหาการรบกวน            
เป็นรายกรณีตามความเหมาะสมได้  
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(9) ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ต้องให้ความร่วมมือในการประสานงานความถี่วิทยุบริเวณ
ชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งปฏิบัติตามข้อตกลงในการประสานงานความถี่วิทยุบริเวณชายแดน               
กับประเทศเพ่ือนบ้านที่เกี่ยวข้อง 

(10) ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นต้องย้ายพิกัดที่ตั้งสายอากาศหรือปรับเปลี่ยนคุณลักษณะทางเทคนิค            
ของสถานีวิทยุกระจายเสียง ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่จะต้องขออนุญาตจากคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ โดยการย้ายพิกัดที่ตั้งสายอากาศหรือปรับเปลี่ยน
คุณลักษณะทางเทคนิค จะต้องไม่ส่งผลให้พ้ืนที่การให้บริการเกินไปจากพ้ืนที่การให้บริการที่ได้รับอนุญาตเดิม  
และไม่ก่อให้เกิดการรบกวนสถานีวิทยุกระจายเสียงอ่ืนที่ได้รับอนุญาตอยู่ก่อนแล้ว 

(11) ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ประกาศก าหนด และท่ีจะประกาศก าหนดเพิ่มเติม 
 

ข้อ 9 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 
 ผู้รับใบอนุญาตต้องช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และการประกอบกิจการ             
กระจายเสียง ให้ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ตามอัตรา หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ก าหนดตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติว่าด้วยค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
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ภาคผนวก ก 
ตารางแสดงคลื่นความถี่ท่ีจะอนุญาต และพื้นที่ให้บริการ 

 
ตารางแสดงคลื่นความถี่ที่จะอนุญาต และพ้ืนที่ให้บริการ ตามภาคผนวก ก แนบท้ายประกาศ 

เชิญชวนขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ระบบเอฟเอ็ม กำลังส่งต่ำ เพ่ือให้บริการกระจายเสียง ประเภทกิจการ
บริการสาธารณะ มีขอบข่ายการกำหนดช่องความถี่วิทยุ และรายละเอียดความถี่วิทยุ สอดคล้องตามประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการ
กระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม กำลังส่งต่ำ โดยการใช้งานคลื่นความถี่ การส่งและรับสัญญาณในกิจการกระจายเสียง            
ระบบเอฟเอ็ม ให้เป็นไปตามเง่ือนไขและมาตรฐานที่ประกาศดังกล่าวกำหนด 

 

ช่องความถี่วิทยุ คลื่นความถี่ (MHz) 
ที่ต้ังของสถานีวิทยุกระจายเสียง 

(จังหวัด/อำเภอ) 
1 87.50 พัทลุง 

อำเภอศรีนครินทร ์

2 87.75 เชียงราย 

อำเภอเมืองเชียงราย 

กรุงเทพมหานคร 

เขตวังทองหลาง 

ชัยภูม ิ

อำเภอเทพสถิต 

นครปฐม 

อำเภอนครชัยศร ี

นครสวรรค ์

อำเภอเมืองนครสวรรค ์

พิษณุโลก 

อำเภอวังทอง 

3 88.00 ชลบุร ี

อำเภอบางละมุง 

ประจวบคีรีขันธ ์

อำเภอบางสะพาน 

ศรีสะเกษ 

อำเภอขุนหาญ 



หน้า 2 จาก 50 

 

ช่องความถี่วิทยุ คลื่นความถี่ (MHz) 
ที่ต้ังของสถานีวิทยุกระจายเสียง 

(จังหวัด/อำเภอ) 
4 88.25 เชียงใหม่ 

อำเภอสันปา่ตอง 

เชียงราย 

อำเภอเมืองเชียงราย 

นครปฐม 

อำเภอพุทธมณฑล 

นครราชสีมา 

อำเภอคง 

บึงกาฬ 

อำเภอเซกา 

พระนครศรีอยุธยา 

อำเภอพระนครศรีอยุธยา 

สงขลา 

อำเภอเมืองสงขลา 

5 88.50 เชียงใหม่ 

อำเภอเมืองเชียงใหม ่

ขอนแกน่ 

อำเภอเมืองขอนแก่น 

จันทบุรี 

อำเภอท่าใหม ่

นครศรีธรรมราช 

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 

พัทลุง 

อำเภอควนขนุน 
ยะลา 

อำเภอเมืองยะลา 

สุโขทัย 

อำเภอสวรรคโลก 
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ช่องความถี่วิทยุ คลื่นความถี่ (MHz) 
ที่ต้ังของสถานีวิทยุกระจายเสียง 

(จังหวัด/อำเภอ) 
อุดรธานี 

อำเภอศรีธาต ุ

6 88.75 เชียงราย 

อำเภอแม่สาย 

กรุงเทพมหานคร 

เขตปทุมวัน 

กาญจนบุรี 

อำเภอเมืองกาญจนบุร ี

ฉะเชิงเทรา 

อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 

ชลบุร ี

อำเภอเกาะจันทร ์

นครปฐม 

อำเภอพุทธมณฑล 

บึงกาฬ 

อำเภอเมืองบึงกาฬ 

ปราจีนบุรี 

อำเภอศรีมหาโพธ ิ

อุบลราชธาน ี

อำเภอศรีเมืองใหม ่

7 89.00 เชียงใหม ่

อำเภอเมืองเชยีงใหม ่

อำเภอสันป่าตอง 

กาฬสนิธุ ์

อำเภอเมืองกาฬสินธุ ์

นครพนม 

อำเภอเมืองนครพนม 
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ช่องความถี่วิทยุ คลื่นความถี่ (MHz) 
ที่ต้ังของสถานีวิทยุกระจายเสียง 

(จังหวัด/อำเภอ) 
นครราชสีมา 

อำเภอโนนแดง 

สุพรรณบุรี 

อำเภอด่านช้าง 

หนองบัวลำภ ู

อำเภอเมืองหนองบัวลำภ ู

8 89.25 เชียงใหม่ 

อำเภอเมืองเชียงใหม ่

อำเภอแม่แตง 

กาญจนบุรี 

อำเภอเมืองกาญจนบุร ี

กาฬสนิธุ ์

อำเภอคำม่วง 

จันทบุรี 

อำเภอนายายอาม 

นนทบุรี 

อำเภอเมืองนนทบุร ี

พระนครศรีอยุธยา 

อำเภอวังน้อย 

อำเภออุทัย 

พิษณุโลก 

อำเภอบางระกำ 

สมุทรสาคร 

อำเภอกระทุ่มแบน 

สระบุรี 

อำเภอบ้านหมอ 
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ช่องความถี่วิทยุ คลื่นความถี่ (MHz) 
ที่ต้ังของสถานีวิทยุกระจายเสียง 

(จังหวัด/อำเภอ) 
อุตรดิตถ์ 

อำเภอพิชัย 

9 89.50 ตรัง 

อำเภอเมืองตรัง 

นครราชสีมา 

อำเภอเมืองนครราชสีมา 

นครศรีธรรมราช 

อำเภอพรหมครี ี

นราธิวาส 

อำเภอเมืองนราธิวาส 

อุบลราชธาน ี

อำเภอเมืองอุบลราชธาน ี

10 89.75 ตรัง 

อำเภอห้วยยอด 

นครพนม 

อำเภอบา้นแพง 

บึงกาฬ 

อำเภอเมืองบึงกาฬ 

ลำพูน 

อำเภอบ้านธิ 

สระแก้ว 

อำเภอคลองหาด 

11 90.00 เชียงราย 

อำเภอเมืองเชียงราย 

กาญจนบุรี 

อำเภอด่านมะขามเตี้ย 
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ช่องความถี่วิทยุ คลื่นความถี่ (MHz) 
ที่ต้ังของสถานีวิทยุกระจายเสียง 

(จังหวัด/อำเภอ) 
กาฬสนิธุ ์

อำเภอห้วยผึ้ง 

ชัยภูม ิ

อำเภอเมืองชัยภูม ิ

ชุมพร 

อำเภอละแม 

ตาก 

อำเภอเมืองตาก 

นครราชสีมา 

อำเภอเมืองนครราชสีมา 

น่าน 

อำเภอปัว 

ประจวบคีรีขันธ ์

อำเภอทับสะแก 

พัทลุง 

อำเภอเมืองพัทลุง 

พิษณุโลก 

อำเภอเมืองพิษณุโลก 

ศรีสะเกษ 

อำเภอขุนหาญ 

สงขลา 

อำเภอนาทว ี

อุดรธานี 

อำเภอกมุภวาป ี

อุทัยธานี 

อำเภอเมืองอุทัยธาน ี
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ช่องความถี่วิทยุ คลื่นความถี่ (MHz) 
ที่ต้ังของสถานีวิทยุกระจายเสียง 

(จังหวัด/อำเภอ) 
12 90.25 กำแพงเพชร 

อำเภอทรายทองวัฒนา 

นครสวรรค ์

อำเภอแม่วงก ์

นราธิวาส 

อำเภอสไุหงโก-ลก 

ปราจีนบุรี 

อำเภอประจันตคาม 

13 90.50 เชียงใหม่ 

อำเภอแม่รมิ 

เชียงราย 

อำเภอเมืองเชียงราย 

นครพนม 

อำเภอศรสีงคราม 

สุพรรณบุรี 

อำเภอเดมิบางนางบวช 

14 90.75 กรุงเทพมหานคร 

เขตบางซื่อ 

นครปฐม 

อำเภอเมืองนครปฐม 

ร้อยเอ็ด 

อำเภอสุวรรณภูม ิ

สระแก้ว 

อำเภอเมืองสระแก้ว 

อุดรธานี 

อำเภอนายูง 
 
  



หน้า 8 จาก 50 

 

ช่องความถี่วิทยุ คลื่นความถี่ (MHz) 
ที่ต้ังของสถานีวิทยุกระจายเสียง 

(จังหวัด/อำเภอ) 
15 91.00 เพชรบูรณ์ 

อำเภอชนแดน 
  

ขอนแกน่ 

อำเภอเมืองขอนแก่น 

ชัยภูม ิ

อำเภอเทพสถิต 

ตาก 

อำเภอแม่สอด 

นครราชสีมา 

อำเภอคง 

อำเภอปากช่อง 

นครสวรรค ์

อำเภอเมืองนครสวรรค ์

อำเภอตาคล ี

ประจวบคีรีขันธ ์

อำเภอบางสะพาน 

อำเภอหัวหิน 

ศรีสะเกษ 

อำเภอเมืองศรสีะเกษ 

อำนาจเจริญ 

อำเภอเมืองอำนาจเจริญ 

16 91.25 กาญจนบุรี 

อำเภอท่าม่วง 

กำแพงเพชร 

อำเภอเมืองกำแพงเพชร 

นครราชสีมา 

อำเภอครบรุ ี
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ช่องความถี่วิทยุ คลื่นความถี่ (MHz) 
ที่ต้ังของสถานีวิทยุกระจายเสียง 

(จังหวัด/อำเภอ) 
นครสวรรค ์

อำเภอเมืองนครสวรรค ์

พะเยา 

อำเภอเมืองพะเยา 

มุกดาหาร 

อำเภอนิคมคำสร้อย 

ร้อยเอ็ด 

อำเภอจังหาร 

ราชบุรี 

อำเภอเมืองราชบุร ี

17 91.50 ชัยภูม ิ

อำเภอภูเขียว 

ยโสธร 

อำเภอป่าติ้ว 

ระยอง 

อำเภอเมืองระยอง 

18 91.75 กรุงเทพมหานคร 

เขตสวนหลวง 

ชัยภูม ิ

อำเภอภูเขียว 

นครราชสีมา 

อำเภอเมืองนครราชสีมา 

สุรินทร์ 

อำเภอรัตนบรุ ี

19 92.00 ชัยนาท 

อำเภอหนองมะโมง 
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ช่องความถี่วิทยุ คลื่นความถี่ (MHz) 
ที่ต้ังของสถานีวิทยุกระจายเสียง 

(จังหวัด/อำเภอ) 
ชุมพร 

อำเภอเมืองชุมพร  

ตรัง 

อำเภอปะเหลียน 

พิษณุโลก 

อำเภอเมืองพิษณุโลก 

ลำปาง 

อำเภอแจ้ห่ม 

อำเภอแม่ทะ 

หนองคาย 

อำเภอสังคม 

20 92.25 เชียงใหม่ 

อำเภอเมืองเชียงใหม ่

ชลบุร ี

อำเภอพนัสนิคม 

อำเภอศรรีาชา 

นราธิวาส 

อำเภอเมืองนราธิวาส 

บุรีรัมย์ 

อำเภอละหานทราย 

21 92.50 ชัยภูม ิ

อำเภอบำเหน็จณรงค ์

22 92.75 กรุงเทพมหานคร 

เขตบึงกุ่ม 

ชลบุร ี

อำเภอบางละมุง 
 
  



หน้า 11 จาก 50 

 

ช่องความถี่วิทยุ คลื่นความถี่ (MHz) 
ที่ต้ังของสถานีวิทยุกระจายเสียง 

(จังหวัด/อำเภอ) 
นครราชสีมา 

อำเภอปักธงชัย  

ศรีสะเกษ 

อำเภอห้วยทบัทัน 

สุรินทร์ 

อำเภอรัตนบรุ ี

23 93.00 กาญจนบุรี 

อำเภอเมืองกาญจนบุร ี

บุรีรัมย์ 

อำเภอเมืองบุรรีัมย ์

ปราจีนบุรี 

อำเภอเมืองปราจีนบุร ี

พิษณุโลก 

อำเภอเมืองพิษณุโลก 

ลำพูน 

อำเภอเมืองลำพูน 

สุรินทร์ 

อำเภอปราสาท 

อำเภอสนม 

24 93.25 กรงุเทพมหานคร 

เขตทวีวัฒนา 

เขตบางซื่อ 

กาญจนบุรี 

อำเภอไทรโยค 

ประจวบคีรีขันธ ์

อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ ์
 
  



หน้า 12 จาก 50 

 

ช่องความถี่วิทยุ คลื่นความถี่ (MHz) 
ที่ต้ังของสถานีวิทยุกระจายเสียง 

(จังหวัด/อำเภอ) 
ปัตตานี 

อำเภอสายบุร ี
  

ร้อยเอ็ด 

อำเภอเมืองร้อยเอ็ด 

อำนาจเจริญ 

อำเภอหัวตะพาน 

25 93.50 เชียงใหม่ 

อำเภอฝาง 

ชลบุร ี

อำเภอเมืองชลบุร ี

พระนครศรีอยุธยา 

อำเภอมหาราช 

พิษณุโลก 

อำเภอเมืองพิษณุโลก 

มหาสารคาม 

อำเภอนาเชือก 

ลำพูน 

อำเภอลี ้

อุบลราชธาน ี

อำเภอวารินชำราบ 

อำเภอสริินธร 

26 93.75 กรุงเทพมหานคร 

เขตบึงกุ่ม 

บุรีรัมย์ 

อำเภอเมืองบุรรีัมย ์

พังงา 

อำเภอท้ายเหมือง 



หน้า 13 จาก 50 

 

ช่องความถี่วิทยุ คลื่นความถี่ (MHz) 
ที่ต้ังของสถานีวิทยุกระจายเสียง 

(จังหวัด/อำเภอ) 
ร้อยเอ็ด 

อำเภอโพนทอง 

ราชบุรี 

อำเภอเมืองราชบุร ี

สระบุรี 

อำเภอเมืองสระบรุ ี

สุพรรณบุรี 

อำเภออู่ทอง 

สุรินทร์ 

อำเภอเมืองสรุินทร ์

27 94.00 แพร่ 

อำเภอร้องกวาง 

ระยอง 

อำเภอเมืองระยอง 

ลพบุรี 

อำเภอท่าวุ้ง 

สกลนคร 

อำเภอส่องดาว 

28 94.25 กาฬสนิธุ ์

อำเภอยางตลาด 

ขอนแกน่ 

อำเภอพล 

นครปฐม 

อำเภอสามพราน 

ประจวบคีรีขันธ ์

อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ ์
 
  



หน้า 14 จาก 50 

 

ช่องความถี่วิทยุ คลื่นความถี่ (MHz) 
ที่ต้ังของสถานีวิทยุกระจายเสียง 

(จังหวัด/อำเภอ) 
สุพรรณบุรี 

อำเภอเมืองสุพรรณบุร ี 

29 94.50 กำแพงเพชร 

อำเภอเมืองกำแพงเพชร 

มหาสารคาม 

อำเภอเมืองมหาสารคาม 

ยโสธร 

อำเภอเมืองยโสธร 

ร้อยเอ็ด 

อำเภอโพธิ์ชัย 

ราชบุรี 

อำเภอบ้านโป่ง 

30 94.75 แม่ฮ่องสอน 

อำเภอปาย 

กรุงเทพมหานคร 

เขตบางกอกน้อย 

จันทบุรี 

อำเภอเมืองจันทบุร ี

พะเยา 

อำเภอเชียงคำ 

มหาสารคาม 

อำเภอเมืองมหาสารคาม 

สมุทรสงคราม 

อำเภอเมืองสมุทรสงคราม 

สุรินทร์ 

อำเภอเมืองสรุินทร ์
 
  



หน้า 15 จาก 50 

 

ช่องความถี่วิทยุ คลื่นความถี่ (MHz) 
ที่ต้ังของสถานีวิทยุกระจายเสียง 

(จังหวัด/อำเภอ) 
อุตรดิตถ์ 

อำเภอเมืองอุตรดิตถ ์ 

อุทัยธานี 

อำเภอเมืองอุทัยธาน ี

31 95.00 บึงกาฬ 

อำเภอเซกา 

อำเภอเมืองบึงกาฬ 

สิงห์บุรี 

อำเภอเมืองสิงห์บรุ ี

อำนาจเจริญ 

อำเภอเมืองอำนาจเจริญ 

32 95.25 กระบี่ 

อำเภอเมืองกระบี ่

กรุงเทพมหานคร 

เขตทุ่งคร ุ

กาญจนบุรี 

อำเภอท่าม่วง 

กำแพงเพชร 

อำเภอไทรงาม 

ชลบุร ี

อำเภอศรรีาชา 

นครปฐม 

อำเภอกำแพงแสน 

นครราชสีมา 

อำเภอครบรุ ี

ปทุมธาน ี

อำเภอเมืองปทุมธาน ี



หน้า 16 จาก 50 

 

ช่องความถี่วิทยุ คลื่นความถี่ (MHz) 
ที่ต้ังของสถานีวิทยุกระจายเสียง 

(จังหวัด/อำเภอ) 
ปัตตานี 

อำเภอเมืองปัตตาน ี

พังงา 

อำเภอเกาะยาว 

พิษณุโลก 

อำเภอเมืองพิษณุโลก 

สมุทรสงคราม 

อำเภอเมืองสมุทรสงคราม 

33 95.50 เชียงใหม่ 

อำเภอสันทราย 

ขอนแกน่ 

อำเภอบ้านฝาง 

นครราชสีมา 

อำเภอปักธงชัย 

ภูเก็ต 

อำเภอเมืองภูเกต็ 

อุบลราชธาน ี

อำเภอน้ำยืน 

อำเภอสว่างวีระวงศ์ 

34 95.75 กรุงเทพมหานคร 

เขตคลองสามวา 

กาฬสนิธุ ์

อำเภอหนองกุงศร ี

กำแพงเพชร 

อำเภอขาณุวรลักษบุร ี

ราชบุรี 

อำเภอบ้านโป่ง 



หน้า 17 จาก 50 

 

ช่องความถี่วิทยุ คลื่นความถี่ (MHz) 
ที่ต้ังของสถานีวิทยุกระจายเสียง 

(จังหวัด/อำเภอ) 
35 96.00 เชียงใหม่ 

อำเภอเมืองเชียงใหม ่

เชียงราย 

อำเภอแม่สรวย 

ขอนแกน่ 

อำเภอเมืองขอนแก่น 

ชุมพร 

อำเภอเมืองชุมพร 

ศรีสะเกษ 

อำเภอเมืองศรสีะเกษ 

สงขลา 

อำเภอหาดใหญ ่

36 96.25 ชลบุร ี

อำเภอบ้านบึง 

อำเภอสัตหีบ 

ตราด 

อำเภอเขาสมิง 

ปทุมธาน ี

อำเภอคลองหลวง 

ร้อยเอ็ด 

อำเภอเมืองร้อยเอ็ด 

ระยอง 

อำเภอเมืองระยอง 

ศรีสะเกษ 

อำเภอบึงบูรพ ์

สมุทรปราการ 

อำเภอบางพล ี



หน้า 18 จาก 50 

 

ช่องความถี่วิทยุ คลื่นความถี่ (MHz) 
ที่ต้ังของสถานีวิทยุกระจายเสียง 

(จังหวัด/อำเภอ) 
อุบลราชธาน ี

อำเภอโขงเจียม 

37 96.50 เลย 

อำเภอนาด้วง 

ประจวบคีรีขันธ ์

อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ ์

สุรินทร์ 

อำเภอศีขรภมู ิ

38 96.75 ขอนแกน่ 

อำเภอแวงน้อย 

นครปฐม 

อำเภอเมืองนครปฐม 

ร้อยเอ็ด 

อำเภอเสลภมู ิ

สมุทรปราการ 

อำเภอบางพล ี

สุพรรณบุรี 

อำเภอสองพี่น้อง 

หนองบัวลำภ ู

อำเภอศรีบญุเรือง 

อุบลราชธาน ี

อำเภอบุณฑริก 

39 97.00 เลย 

อำเภอวังสะพุง 

ชัยภูม ิ

อำเภอหนองบวัระเหว 
 
  



หน้า 19 จาก 50 

 

ช่องความถี่วิทยุ คลื่นความถี่ (MHz) 
ที่ต้ังของสถานีวิทยุกระจายเสียง 

(จังหวัด/อำเภอ) 
นครราชสีมา 

อำเภอปักธงชัย  

40 97.25 เชียงใหม่ 

อำเภอเมืองเชียงใหม ่

ปทุมธาน ี

อำเภอลาดหลมุแก้ว 

ปัตตานี 

อำเภอเมืองปัตตาน ี

ร้อยเอ็ด 

อำเภอเมืองร้อยเอ็ด 

ลำพูน 

อำเภอเมืองลำพูน 

สกลนคร 

อำเภอเมืองสกลนคร 

อำเภอคำตากล้า 

สมุทรสาคร 

อำเภอเมืองสมุทรสาคร 

สุรินทร์ 

อำเภอกาบเชิง 

41 97.50 เชียงใหม่ 

อำเภอเมืองเชียงใหม ่

อำเภอไชยปราการ 

กาญจนบุรี 

อำเภอท่าม่วง 

ประจวบคีรีขันธ ์

อำเภอสามร้อยยอด 
 
  



หน้า 20 จาก 50 

 

ช่องความถี่วิทยุ คลื่นความถี่ (MHz) 
ที่ต้ังของสถานีวิทยุกระจายเสียง 

(จังหวัด/อำเภอ) 
สงขลา 

อำเภอเมืองสงขลา  

สุพรรณบุรี 

อำเภอเดมิบางนางบวช 

42 97.75 เพชรบูรณ์ 

อำเภอชนแดน 

กาญจนบุรี 

อำเภอทองผาภูม ิ

ขอนแกน่ 

อำเภอมัญจาคีร ี

นครศรีธรรมราช 

อำเภอท่าศาลา 

ปทุมธาน ี

อำเภอธัญบุร ี

สงขลา 

อำเภอหาดใหญ ่

หนองคาย 

อำเภอเมืองหนองคาย 

43 98.00 เชียงราย 

อำเภอเทงิ 

อำเภอแม่จัน 

ชัยภูม ิ

อำเภอเมืองชัยภูม ิ

ชุมพร 

อำเภอเมืองชุมพร 

นครสวรรค ์

อำเภอเมืองนครสวรรค ์



หน้า 21 จาก 50 

 

ช่องความถี่วิทยุ คลื่นความถี่ (MHz) 
ที่ต้ังของสถานีวิทยุกระจายเสียง 

(จังหวัด/อำเภอ) 
สิงห์บุรี 

อำเภอพรหมบรุ ี

44 98.25 เชียงใหม่ 

อำเภอสารภ ี

เชียงราย 

อำเภอเมืองเชียงราย 

เลย 

อำเภอเมืองเลย 

กาฬสนิธุ ์

อำเภอสหสัขันธ ์

กำแพงเพชร 

อำเภอไทรงาม 

พะเยา 

อำเภอดอกคำใต ้

สงขลา 

อำเภอสทิงพระ 

อำเภอหาดใหญ ่

45 98.50 แพร่ 

อำเภอสอง 

กำแพงเพชร 

อำเภอขาณุวรลักษบุร ี

ชลบุร ี

อำเภอพนัสนิคม 

พะเยา 

อำเภอเมืองพะเยา 

พิจิตร 

อำเภอสากเหล็ก 



หน้า 22 จาก 50 

 

ช่องความถี่วิทยุ คลื่นความถี่ (MHz) 
ที่ต้ังของสถานีวิทยุกระจายเสียง 

(จังหวัด/อำเภอ) 
ยะลา 

อำเภอเมืองยะลา 

46 98.75 เชียงใหม่ 

อำเภอจอมทอง 

ชลบุร ี

อำเภอหนองใหญ ่

สงขลา 

อำเภอหาดใหญ ่

สุรินทร์ 

อำเภอปราสาท 

อุบลราชธาน ี

อำเภอเมืองอุบลราชธาน ี

47 99.00 เชียงใหม่ 

อำเภอเมืองเชียงใหม ่

อำเภอสันทราย 

ขอนแกน่ 

อำเภอมัญจาคีร ี

ชลบุรี 

อำเภอบ้านบึง 

นครสวรรค ์

อำเภอหนองบัว 

ปัตตานี 

อำเภอโคกโพธ์ิ 

พะเยา 

อำเภอจุน 

พิจิตร 

อำเภอเมืองพิจิตร 



หน้า 23 จาก 50 

 

ช่องความถี่วิทยุ คลื่นความถี่ (MHz) 
ที่ต้ังของสถานีวิทยุกระจายเสียง 

(จังหวัด/อำเภอ) 
ระยอง 

อำเภอเมืองระยอง 

อุทัยธานี 

อำเภอลานสัก 

อุบลราชธาน ี

อำเภอเขมราฐ 

อำเภอเมืองอุบลราชธาน ี

48 99.25 นครนายก 

อำเภอเมืองนครนายก 

บุรีรัมย์ 

อำเภอเมืองบุรรีัมย ์

49 99.50 เลย 

อำเภอเมืองเลย 

ชลบุร ี

อำเภอสัตหีบ 

นครราชสีมา 

อำเภอเมืองนครราชสีมา 

ประจวบคีรีขันธ ์

อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ ์

ยโสธร 

อำเภอกุดชุม 

ลำปาง 

อำเภอแม่เมาะ 

สุพรรณบุรี 

อำเภอศรีประจันต ์

สุรินทร์ 

อำเภอสังขะ 



หน้า 24 จาก 50 

 

ช่องความถี่วิทยุ คลื่นความถี่ (MHz) 
ที่ต้ังของสถานีวิทยุกระจายเสียง 

(จังหวัด/อำเภอ) 
50 99.75 เชียงใหม่ 

อำเภอแม่แตง 

เพชรบูรณ์ 

อำเภอบึงสามพัน 

กรุงเทพมหานคร 

เขตคลองสามวา 

นครปฐม 

อำเภอเมืองนครปฐม 

อำเภอพุทธมณฑล 

นครราชสีมา 

อำเภอเมืองนครราชสีมา 

ปทมุธาน ี

อำเภอคลองหลวง 

ประจวบคีรีขันธ ์

อำเภอบางสะพาน 

พิษณุโลก 

อำเภอเมืองพิษณุโลก 

อำเภอบางระกำ 

สงขลา 

อำเภอสิงหนคร 

สุพรรณบุรี 

อำเภออู่ทอง 

อุบลราชธาน ี

อำเภอเมืองอุบลราชธาน ี

อำเภอศรีเมืองใหม ่

51 100.00 แพร่ 

อำเภอเมืองแพร ่



หน้า 25 จาก 50 

 

ช่องความถี่วิทยุ คลื่นความถี่ (MHz) 
ที่ต้ังของสถานีวิทยุกระจายเสียง 

(จังหวัด/อำเภอ) 
แม่ฮ่องสอน 

อำเภอแม่สะเรียง 

จันทบุรี 

อำเภอโป่งน้ำร้อน 

ตรัง 

อำเภอเมืองตรัง 

นครราชสีมา 

อำเภอสีคิ้ว 

มหาสารคาม 

อำเภอเมืองมหาสารคาม 

หนองคาย 

อำเภอเมืองหนองคาย 

52 100.25 กรุงเทพมหานคร 

เขตทวีวัฒนา 

เขตทุ่งคร ุ

ชลบุร ี

อำเภอบางละมุง 

ลำปาง 

อำเภอแม่พริก 

สงขลา 

อำเภอหาดใหญ ่

สิงห์บุรี 

อำเภอเมืองสิงห์บรุ ี

สุพรรณบุรี 

อำเภอสามชุก 

สุรินทร์ 

อำเภอเมืองสรุินทร ์



หน้า 26 จาก 50 

 

ช่องความถี่วิทยุ คลื่นความถี่ (MHz) 
ที่ต้ังของสถานีวิทยุกระจายเสียง 

(จังหวัด/อำเภอ) 
อำนาจเจริญ 

อำเภอเมืองอำนาจเจริญ 

อุบลราชธาน ี

อำเภอเขมราฐ 

53 100.50 เชียงใหม่ 

อำเภอเมืองเชียงใหม ่

ปัตตานี 

อำเภอยะหริ่ง 

พิษณุโลก 

อำเภอเมืองพิษณุโลก 

สุรินทร์ 

อำเภอชุมพลบุร ี

54 100.75 ชลบุร ี

อำเภอบ้านบึง 

นนทบุรี 

อำเภอบางบัวทอง 

นราธิวาส 

อำเภอยี่งอ 

พัทลุง 

อำเภอป่าพะยอม 

55 101.00 แม่ฮ่องสอน 

อำเภอปาย 

ขอนแกน่ 

อำเภอพล 

พระนครศรีอยุธยา 

อำเภอท่าเรือ 
 
  



หน้า 27 จาก 50 

 

ช่องความถี่วิทยุ คลื่นความถี่ (MHz) 
ที่ต้ังของสถานีวิทยุกระจายเสียง 

(จังหวัด/อำเภอ) 
ระยอง 

อำเภอเมืองระยอง  

ลำพูน 

อำเภอป่าซาง 

สกลนคร 

อำเภอเมืองสกลนคร 

สตูล 

อำเภอเมืองสตูล 

สุพรรณบุรี 

อำเภออู่ทอง 

สุรินทร์ 

อำเภอสังขะ 

56 101.25 กาฬสนิธุ ์

อำเภอฆ้องชัย 

กำแพงเพชร 

อำเภอคลองขลุง 

นครปฐม 

อำเภอสามพราน 

นครสวรรค ์

อำเภอเมืองนครสวรรค ์

อำเภอท่าตะโก 

ปราจีนบุรี 

อำเภอศรีมหาโพธ ิ

พิจิตร 

อำเภอเมืองพิจิตร 

พิษณุโลก 

อำเภอนครไทย 



หน้า 28 จาก 50 

 

ช่องความถี่วิทยุ คลื่นความถี่ (MHz) 
ที่ต้ังของสถานีวิทยุกระจายเสียง 

(จังหวัด/อำเภอ) 
ศรีสะเกษ 

อำเภอวงัหิน 

สงขลา 

อำเภอหาดใหญ ่

สระแก้ว 

อำเภอวัฒนานคร 

สุพรรณบุรี 

อำเภอเดมิบางนางบวช 

อำเภอด่านช้าง 

57 101.50 เลย 

อำเภอด่านซ้าย 

ชัยนาท 

อำเภอเมืองชัยนาท 

นครนายก 

อำเภอเมืองนครนายก 

ประจวบคีรีขันธ ์

อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ ์

ศรีสะเกษ 

อำเภอราษไีศล 

สุโขทัย 

อำเภอศรสีำโรง 

58 101.75 เชียงใหม่ 

อำเภอสันกำแพง 

เลย 

อำเภอวังสะพุง 

กำแพงเพชร 

อำเภอทรายทองวัฒนา 



หน้า 29 จาก 50 

 

ช่องความถี่วิทยุ คลื่นความถี่ (MHz) 
ที่ต้ังของสถานีวิทยุกระจายเสียง 

(จังหวัด/อำเภอ) 
ขอนแกน่ 

อำเภอเมืองขอนแก่น 

นครราชสีมา 

อำเภอปักธงชัย 

ปราจีนบุรี 

อำเภอกบินทร์บุร ี

ปัตตานี 

อำเภอสายบุร ี

ร้อยเอ็ด 

อำเภอโพนทราย 

สุโขทัย 

อำเภอเมืองสโุขทัย 

สุราษฎร์ธาน ี

อำเภอไชยา 

สุรินทร์ 

อำเภอกาบเชิง 

อุดรธานี 

อำเภอบ้านผือ 

59 102.00 เชียงใหม่ 

อำเภอแม่รมิ 

แพร่ 

อำเภอร้องกวาง 

นครศรีธรรมราช 

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 

นครสวรรค ์

อำเภอแม่วงก ์
 
  



หน้า 30 จาก 50 

 

ช่องความถี่วิทยุ คลื่นความถี่ (MHz) 
ที่ต้ังของสถานีวิทยุกระจายเสียง 

(จังหวัด/อำเภอ) 
น่าน 

อำเภอบ่อเกลือ  

พัทลุง 

อำเภอควนขนุน 

ราชบุรี 

อำเภอจอมบึง 

สุรินทร์ 

อำเภอสังขะ 

หนองคาย 

อำเภอรัตนวาปี 

60 102.25 กรุงเทพมหานคร 

เขตบางนา 

นครสวรรค ์

อำเภอพยุหะครี ี

บึงกาฬ 

อำเภอบุง่คล้า 

ปทุมธาน ี

อำเภอคลองหลวง 

ปราจีนบุรี 

อำเภอศรีมหาโพธ ิ

มุกดาหาร 

อำเภอเมืองมุกดาหาร 

สมุทรปราการ 

อำเภอบางบ่อ 

สมุทรสงคราม 

อำเภอเมืองสมุทรสงคราม 
 
  



หน้า 31 จาก 50 

 

ช่องความถี่วิทยุ คลื่นความถี่ (MHz) 
ที่ต้ังของสถานีวิทยุกระจายเสียง 

(จังหวัด/อำเภอ) 
61 102.50 ตาก 

อำเภอแม่สอด  

นครพนม 

อำเภอเมืองนครพนม 

นครราชสีมา 

อำเภอเมืองนครราชสีมา 

บึงกาฬ 

อำเภอโซ่พิสยั 

ระนอง 

อำเภอเมืองระนอง 

ศรีสะเกษ 

อำเภอเมืองศรสีะเกษ 

สระแก้ว 

อำเภอเมืองสระแก้ว 

อำเภออรัญประเทศ 

สุรินทร์ 

อำเภอเมืองสรุินทร ์

62 102.75 เชียงราย 

อำเภอแม่จัน 

ตราด 

อำเภอเมืองตราด 

บุรีรัมย์ 

อำเภอกระสัง 

อำเภอปะคำ 

พิจิตร 

อำเภอตะพานหิน 
 
  



หน้า 32 จาก 50 

 

ช่องความถี่วิทยุ คลื่นความถี่ (MHz) 
ที่ต้ังของสถานีวิทยุกระจายเสียง 

(จังหวัด/อำเภอ) 
พิษณุโลก 

อำเภอเมืองพิษณุโลก  

ภูเก็ต 

อำเภอถลาง 

ศรีสะเกษ 

อำเภอภสูิงห์ 

สกลนคร 

อำเภอภูพาน 

สุรินทร์ 

อำเภอปราสาท 

อ่างทอง 

อำเภอโพธิ์ทอง 

อุบลราชธาน ี

อำเภอเขมราฐ 

63 103.00 กำแพงเพชร 

อำเภอขาณุวรลักษบุร ี

บุรีรัมย์ 

อำเภอบ้านด่าน 

พะเยา 

อำเภอแม่ใจ 

ภูเก็ต 

อำเภอเมืองภูเกต็ 

ระนอง 

อำเภอเมืองระนอง 

ลำปาง 

อำเภอเมืองลำปาง 
 
  



หน้า 33 จาก 50 

 

ช่องความถี่วิทยุ คลื่นความถี่ (MHz) 
ที่ต้ังของสถานีวิทยุกระจายเสียง 

(จังหวัด/อำเภอ) 
ศรีสะเกษ 

อำเภอขุนหาญ 

อุตรดิตถ์ 

อำเภอเมืองอุตรดิตถ ์

64 103.25 เชียงใหม่ 

อำเภอแม่อาย 

เพชรบุรี 

อำเภอท่ายาง 

เพชรบูรณ์ 

อำเภอเขาค้อ 

กรุงเทพมหานคร 

เขตบางแค 

เขตสาทร 

ชลบุร ี

อำเภอเกาะจันทร ์

อำเภอบางละมุง 

ตาก 

อำเภอแม่ระมาด 

นครนายก 

อำเภอองครักษ ์

นครปฐม 

อำเภอสามพราน 

นครพนม 

อำเภอเมืองนครพนม 

นครราชสีมา 

อำเภอเมืองนครราชสีมา 

อำเภอพิมาย 



หน้า 34 จาก 50 

 

ช่องความถี่วิทยุ คลื่นความถี่ (MHz) 
ที่ต้ังของสถานีวิทยุกระจายเสียง 

(จังหวัด/อำเภอ) 
อำเภอสูงเนิน  

นครศรีธรรมราช 

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 

บึงกาฬ 

อำเภอศรีวไิล 

บุรีรัมย์ 

อำเภอประโคนชัย 

ประจวบคีรีขันธ ์

อำเภอสามร้อยยอด 

พังงา 

อำเภอเมืองพงังา 

ภูเก็ต 

อำเภอเมืองภูเกต็ 

ร้อยเอ็ด 

อำเภอเมืองร้อยเอ็ด 

ระยอง 

อำเภอเมืองระยอง 

ราชบุรี 

อำเภอโพธาราม 

ลพบุรี 

อำเภอเมืองลพบุร ี

ลำปาง 

อำเภองาว 

ลำพูน 

อำเภอลี ้

สุพรรณบุรี 

อำเภอด่านช้าง 



หน้า 35 จาก 50 

 

ช่องความถี่วิทยุ คลื่นความถี่ (MHz) 
ที่ต้ังของสถานีวิทยุกระจายเสียง 

(จังหวัด/อำเภอ) 
อำเภอบางปลาม้า 

สุรินทร์ 

อำเภอเมืองสรุินทร ์

อ่างทอง 

อำเภอเมืองอ่างทอง 

อุดรธานี 

อำเภอเมืองอุดรธาน ี

65 103.50 เชียงใหม่ 

อำเภอแม่แจ่ม 

กาฬสนิธุ ์

อำเภอยางตลาด 

ปัตตานี 

อำเภอเมืองปัตตาน ี

พิจิตร 

อำเภอเมืองพิจิตร 

ยโสธร 

อำเภอทรายมูล 

ยะลา 

อำเภอเมืองยะลา 

สงขลา 

อำเภอหาดใหญ ่

สุราษฎร์ธาน ี

อำเภอเมืองสรุาษฎร์ธาน ี

หนองบัวลำภ ู

อำเภอเมืองหนองบัวลำภ ู

อุดรธานี 

อำเภอบ้านผือ  



หน้า 36 จาก 50 

 

ช่องความถี่วิทยุ คลื่นความถี่ (MHz) 
ที่ต้ังของสถานีวิทยุกระจายเสียง 

(จังหวัด/อำเภอ) 
66 103.75 เพชรบุรี 

อำเภอแก่งกระจาน 

นครราชสีมา 

อำเภอด่านขุนทด 

อำเภอปากช่อง 

นราธิวาส 

อำเภอสุคริิน 

บุรีรัมย์ 

อำเภอเมืองบุรรีัมย ์

พัทลุง 

อำเภอเมืองพัทลุง 

สกลนคร 

อำเภอพังโคน 

สงขลา 

อำเภอสะเดา 

สุโขทัย 

อำเภอทุ่งเสลีย่ม 

สุพรรณบุรี 

อำเภอเมืองสุพรรณบุร ี

67 104.00 เชียงใหม่ 

อำเภอสันทราย 

ขอนแกน่ 

อำเภอเมืองขอนแก่น 

อำเภอชุมแพ 

จันทบุรี 

อำเภอโป่งน้ำร้อน 
 
  



หน้า 37 จาก 50 

 

ช่องความถี่วิทยุ คลื่นความถี่ (MHz) 
ที่ต้ังของสถานีวิทยุกระจายเสียง 

(จังหวัด/อำเภอ) 
นครศรีธรรมราช 

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 

น่าน 

อำเภอเมืองน่าน 

พะเยา 

อำเภอเมืองพะเยา 

สระบุรี 

อำเภอแก่งคอย 

สุพรรณบุรี 

อำเภอดอนเจดีย ์

68 104.25 กรุงเทพมหานคร 

เขตดสุิต 

เขตมีนบุร ี

เขตสวนหลวง 

จันทบุรี 

อำเภอเมืองจันทบุร ี

อำเภอนายายอาม 

ฉะเชิงเทรา 

อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 

ชัยภูม ิ

อำเภอจัตรุัส 

นครปฐม 

อำเภอพุทธมณฑล 

นครราชสีมา 

อำเภอครบรุ ี

อำเภอสีคิ้ว 
 
  



หน้า 38 จาก 50 

 

ช่องความถี่วิทยุ คลื่นความถี่ (MHz) 
ที่ต้ังของสถานีวิทยุกระจายเสียง 

(จังหวัด/อำเภอ) 
บุรีรัมย์ 

อำเภอกระสัง 

มุกดาหาร 

อำเภอดงหลวง 

ระยอง 

อำเภอเมืองระยอง 

ลำพูน 

อำเภอลี ้

สระแก้ว 

อำเภออรัญประเทศ 

สุพรรณบุรี 

อำเภอเมืองสุพรรณบุร ี

สุรินทร์ 

อำเภอบัวเชด 

อำเภอสังขะ 

อุทัยธานี 

อำเภอหนองฉาง 

69 104.50 เชียงใหม่ 

อำเภอเมืองเชียงใหม ่

จันทบุรี 

อำเภอโป่งน้ำร้อน 

ชัยภูม ิ

อำเภอคอนสาร 

นครราชสีมา 

อำเภอโชคชัย 

อำเภอประทาย 
 
  



หน้า 39 จาก 50 

 

ช่องความถี่วิทยุ คลื่นความถี่ (MHz) 
ที่ต้ังของสถานีวิทยุกระจายเสียง 

(จังหวัด/อำเภอ) 
สุราษฎร์ธาน ี

อำเภอเมืองสรุาษฎร์ธาน ี 

อุบลราชธาน ี

อำเภอเดชอุดม 

อำเภอวารินชำราบ 

70 104.75 เชียงราย 

อำเภอแม่สาย 

เลย 

อำเภอเอราวณั 

นครสวรรค ์

อำเภอไพศาล ี

น่าน 

อำเภอทุ่งช้าง 

ปราจีนบุรี 

อำเภอกบินทร์บุร ี

มหาสารคาม 

อำเภอเชียงยืน 

ราชบุรี 

อำเภอดำเนินสะดวก 

สงขลา 

อำเภอเทพา 

สิงห์บุรี 

อำเภอท่าช้าง 

71 105.00 ตาก 

อำเภอแม่ระมาด 

นครพนม 

อำเภอศรสีงคราม 



หน้า 40 จาก 50 

 

ช่องความถี่วิทยุ คลื่นความถี่ (MHz) 
ที่ต้ังของสถานีวิทยุกระจายเสียง 

(จังหวัด/อำเภอ) 
บุรีรัมย ์

อำเภอเมืองบุรรีัมย ์

ประจวบคีรีขันธ ์

อำเภอบางสะพานน้อย 

ราชบุรี 

อำเภอเมืองราชบุร ี

สงขลา 

อำเภอจะนะ 

อำเภอหาดใหญ ่

สตูล 

อำเภอเมืองสตูล 

สุราษฎร์ธาน ี

อำเภอเมืองสรุาษฎร์ธาน ี

สุรินทร์ 

อำเภอบัวเชด 

อุดรธานี 

อำเภอน้ำโสม 

72 105.25 กาฬสนิธุ ์

อำเภอเมืองกาฬสินธุ ์

อำเภอคำม่วง 

กำแพงเพชร 

อำเภอบึงสามัคค ี

จันทบุรี 

อำเภอสอยดาว 

นครพนม 

อำเภอเมืองนครพนม 
 
  



หน้า 41 จาก 50 

 

ช่องความถี่วิทยุ คลื่นความถี่ (MHz) 
ที่ต้ังของสถานีวิทยุกระจายเสียง 

(จังหวัด/อำเภอ) 
น่าน 

อำเภอเมืองน่าน 

ปราจีนบุรี 

อำเภอกบินทร์บุร ี

ปัตตานี 

อำเภอเมืองปัตตาน ี

พังงา 

อำเภอเมืองพังงา 

สตูล 

อำเภอควนโดน 

หนองคาย 

อำเภอเฝา้ไร ่

73 105.50 ชุมพร 

อำเภอหลังสวน 

นครนายก 

อำเภอเมืองนครนายก 

นครราชสีมา 

อำเภอชุมพวง 

นราธิวาส 

อำเภอสไุหงโก-ลก 

บุรีรัมย์ 

อำเภอนางรอง 

พังงา 

อำเภอตะกั่วป่า 

พัทลุง 

อำเภอควนขนุน 
 
  



หน้า 42 จาก 50 

 

ช่องความถี่วิทยุ คลื่นความถี่ (MHz) 
ที่ต้ังของสถานีวิทยุกระจายเสียง 

(จังหวัด/อำเภอ) 
ลำปาง 

อำเภอเมืองลำปาง  

สงขลา 

อำเภอระโนด 

อำนาจเจริญ 

อำเภอเมืองอำนาจเจริญ 

74 105.75 เพชรบุรี 

อำเภอเมืองเพชรบรุ ี

เพชรบูรณ์ 

อำเภอบึงสามพัน 

กรุงเทพมหานคร 

เขตประเวศ 

นครพนม 

อำเภอวังยาง 

นครราชสีมา 

อำเภอประทาย 

ปราจีนบุรี 

อำเภอเมืองปราจีนบุร ี

พระนครศรีอยุธยา 

อำเภอบางปะหัน 

พะเยา 

อำเภอดอกคำใต ้

ภูเก็ต 

อำเภอเมืองภูเกต็ 

ยะลา 

อำเภอเมืองยะลา 
 
  



หน้า 43 จาก 50 

 

ช่องความถี่วิทยุ คลื่นความถี่ (MHz) 
ที่ต้ังของสถานีวิทยุกระจายเสียง 

(จังหวัด/อำเภอ) 
ลพบุรี 

อำเภอโคกสำโรง  

สงขลา 

อำเภอเมืองสงขลา 

สุรินทร์ 

อำเภอท่าตมู 

75 106.00 เชียงใหม่ 

อำเภอเมืองเชียงใหม ่

กระบี่ 

อำเภอเมืองกระบี ่

บุรีรัมย์ 

อำเภอกระสัง 

พังงา 

อำเภอเมืองพังงา 

ลำพูน 

อำเภอป่าซาง 

สระแก้ว 

อำเภอตาพระยา 

สระบุรี 

อำเภอหนองแค 

สุรินทร์ 

อำเภอสังขะ 

76 106.25 เชียงใหม่ 

อำเภอแม่แจ่ม 

กรุงเทพมหานคร 

เขตคลองสามวา 

เขตทุ่งคร ุ



หน้า 44 จาก 50 

 

ช่องความถี่วิทยุ คลื่นความถี่ (MHz) 
ที่ต้ังของสถานีวิทยุกระจายเสียง 

(จังหวัด/อำเภอ) 
ชลบุร ี

อำเภอเมืองชลบุร ี

ตราด 

อำเภอเขาสมิง 

นครศรีธรรมราช 

อำเภอพรหมครี ี

ปทุมธาน ี

อำเภอเมืองปทุมธาน ี

ปัตตานี 

อำเภอเมืองปัตตาน ี

มุกดาหาร 

อำเภอเมืองมุกดาหาร 

ร้อยเอด็ 

อำเภอเมยวด ี

ลำพูน 

อำเภอทุ่งหัวช้าง 

สงขลา 

อำเภอเมืองสงขลา 

สระบุรี 

อำเภอหนองแค 

สุราษฎร์ธาน ี

อำเภอท่าชนะ 

หนองคาย 

อำเภอเมืองหนองคาย 

77 106.50 เพชรบูรณ์ 

อำเภอหลม่สัก 
 
  



หน้า 45 จาก 50 

 

ช่องความถี่วิทยุ คลื่นความถี่ (MHz) 
ที่ต้ังของสถานีวิทยุกระจายเสียง 

(จังหวัด/อำเภอ) 
นครศรีธรรมราช 

อำเภอทุ่งสง  

บุรีรัมย์ 

อำเภอลำปลายมาศ 

พะเยา 

อำเภอเชียงคำ 

พัทลุง 

อำเภอเมืองพัทลุง 

พิษณุโลก 

อำเภอเมืองพิษณุโลก 

ลำปาง 

อำเภอเมืองลำปาง 

สระแก้ว 

อำเภอวังน้ำเย็น 

สุโขทัย 

อำเภอเมืองสโุขทัย 

หนองบัวลำภ ู

อำเภอเมืองหนองบัวลำภ ู

78 106.75 กรุงเทพมหานคร 

เขตบางบอน 

นครปฐม 

อำเภอบางเลน 

นครราชสีมา 

อำเภอสีคิ้ว 

บุรีรัมย์ 

อำเภอบ้านด่าน 
 
  



หน้า 46 จาก 50 

 

ช่องความถี่วิทยุ คลื่นความถี่ (MHz) 
ที่ต้ังของสถานีวิทยุกระจายเสียง 

(จังหวัด/อำเภอ) 
ยโสธร 

อำเภอเลิงนกทา  

ราชบุรี 

อำเภอดำเนินสะดวก 

ลพบุรี 

อำเภอเมืองลพบุร ี

สกลนคร 

อำเภอเมืองสกลนคร 

สงขลา 

อำเภอหาดใหญ ่

หนองคาย 

อำเภอเมืองหนองคาย 

อุบลราชธาน ี

อำเภอเดชอดุม 

79 107.00 เลย 

อำเภอเมืองเลย 

แพร่ 

อำเภอเมืองแพร ่

กาฬสนิธุ ์

อำเภอเมืองกาฬสินธุ ์

กำแพงเพชร 

อำเภอเมืองกำแพงเพชร 

ตาก 

อำเภอแม่สอด 

นครศรีธรรมราช 

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
 
  



หน้า 47 จาก 50 

 

ช่องความถี่วิทยุ คลื่นความถี่ (MHz) 
ที่ต้ังของสถานีวิทยุกระจายเสียง 

(จังหวัด/อำเภอ) 
บุรีรัมย์ 

อำเภอคูเมือง  

ภูเก็ต 

อำเภอเมืองภูเกต็ 

มุกดาหาร 

อำเภอเมืองมุกดาหาร 

ลพบุรี 

อำเภอเมืองลพบุร ี

80 107.25 เพชรบูรณ์ 

อำเภอเมืองเพชรบรูณ ์

เลย 

อำเภอเมืองเลย 

กรุงเทพมหานคร 

เขตหลักสี ่

ขอนแกน่ 

อำเภอชุมแพ 

ฉะเชิงเทรา 

อำเภอพนมสารคาม 

ชัยภูม ิ

อำเภอเมืองชัยภูม ิ 

นครนายก 

อำเภอองครักษ ์

นครศรีธรรมราช 

อำเภอสิชล 

ลำปาง 

อำเภอเถิน 

อำเภอเมืองลำปาง 



หน้า 48 จาก 50 

 

ช่องความถี่วิทยุ คลื่นความถี่ (MHz) 
ที่ต้ังของสถานีวิทยุกระจายเสียง 

(จังหวัด/อำเภอ) 
สมุทรปราการ 

อำเภอเมืองสมุทรปราการ 

สุรินทร์ 

อำเภอเมืองสรุินทร ์

หนองคาย 

อำเภอเมืองหนองคาย 

อำนาจเจริญ 

อำเภอเมืองอำนาจเจริญ 

อุดรธานี 

อำเภอนายูง 

อุบลราชธาน ี

อำเภอเดชอุดม 

81 107.50 แม่ฮ่องสอน 

อำเภอเมืองแมฮ่่องสอน 

กรุงเทพมหานคร 

เขตสวนหลวง 

จันทบุรี 

อำเภอแก่งหางแมว 

อำเภอสอยดาว 

ชลบุร ี

อำเภอเมืองชลบุร ี

อำเภอหนองใหญ ่

ตาก 

อำเภอเมืองตาก 

นครศรีธรรมราช 

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
 
  



หน้า 49 จาก 50 

 

ช่องความถี่วิทยุ คลื่นความถี่ (MHz) 
ที่ต้ังของสถานีวิทยุกระจายเสียง 

(จังหวัด/อำเภอ) 
นครสวรรค ์

อำเภอเมืองนครสวรรค ์

ปราจีนบุรี 

อำเภอเมืองปราจีนบุร ี

อำเภอกบินทร์บุร ี

พัทลุง 

อำเภอเมืองพัทลุง 

ร้อยเอ็ด 

อำเภอโพธิ์ชัย 

ลำปาง 

อำเภอเมืองลำปาง 

สระแก้ว 

อำเภออรัญประเทศ 

สุโขทัย 

อำเภอเมืองสโุขทัย 

สุพรรณบุรี 

อำเภอเมืองสุพรรณบุร ี

82 107.75 กรุงเทพมหานคร 

เขตบึงกุ่ม 

นครปฐม 

อำเภอเมืองนครปฐม 

นครพนม 

อำเภอบ้านแพง 

นราธิวาส 

อำเภอเมืองนราธิวาส 

บุรีรัมย์ 

อำเภอพุทไธสง  



หน้า 50 จาก 50 

 

ช่องความถี่วิทยุ คลื่นความถี่ (MHz) 
ที่ต้ังของสถานีวิทยุกระจายเสียง 

(จังหวัด/อำเภอ) 
ปราจีนบุรี 

อำเภอเมืองปราจีนบุร ี

ลำปาง 

อำเภอเกาะคา 

สุพรรณบุรี 

อำเภอดอนเจดีย ์

อ่างทอง 

อำเภอแสวงหา 

 



ภาคผนวก ข 
เกณฑ์การพิจารณาใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่  

ลำดับ หลักเกณฑ์การพิจารณา  
 

คำอธิบาย ผลการพิจารณา หมายเหตุ 
มี/ใช่ ไม่มี/ไม่ใช่ 

๑.  ค ว า ม เห ม า ะ ส ม แ ล ะ
ศั ก ย ภ าพ ข อ งผู้ ข อ รั บ
ใบอนุญาต 
 
 
 

1.1 ผู้ขอรับใบอนุญาต จะต้องมี 
o วัตถุประสงค์ หรือภารกิจ และหน้าที่ตามกฎหมายในการ

บริการสาธารณะ หรือมีความจำเป็นในการดำเนินกิจการ
กระจายเสียง หรือ 

o หน้าที่ ในการประกอบกิจการกระจายเสียง และ             
มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายกำหนดให้ต้องดำเนินการยื่น
คำขอ และ 

o ความจำเป็นต้องใช้คลื่นความถี่โดยต้องไม่ซ้ำซ้อนกับ
การใช้งานคลื่นความถี่ของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตาม
กฎหมายในการบริการสาธารณะ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ผู้ขอรับใบอนุญาต จะต้องแสดงข้อมูล
และย่ืนเอกสารหลักฐานต่อไปนี้  

(1 ) เอกส ารห ลั ก ฐ าน ที่ แ สด งถึ ง            
หน้าที่หรือความจำเป็นในการดำเนินกิจการ
กระจายเสียง 

(1.1) กรณีเป็นกระทรวง ทบวง 
กรม องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การมหาชน หรือ
หน่วยงานอื่นใดของรัฐที่ มิใช่รัฐวิสาหกิจ 
ต้องมีกฎหมายจัดตั้ งหน่วยงาน ระเบียบ 
ข้อบังคับ ที่แสดงถึงหน้าที่ที่มีความจำเป็นต้อง
ดำเนินกิจการกระจายเสียง และคำสั่งแต่งตั้ง
ผู้แทนนิติบุคคล  หรือเอกสารหลักฐาน ท่ี           
แสดงถึงความจำเป็นในการดำเนินกิจการ
กระจายเสียง 

(1.2) กรณี เป็นสมาคม มูลนิธิ 
หรือนิติบุคคลอื่น ต้องมีเอกสารท่ีแสดงถึง
วั ตถุ ป ระสงค์ ในก ารดำเนิ น กิ จก าร เพื่ อ
ประโยชน์สาธารณะโดยไม่แสวงหากำไร
ในทางธุรกิจ เช่น ใบสำคัญแสดงการจด
ทะเบียน จัดตั้ งสมาคม/มูลนิ ธิ  ข้อบั งคับ
สมาคม/มูลนิ ธิ  และคำสั่ งแต่ งตั้ งผู้ แทน           
นิ ติ บุ ค ค ล  ห รื อ เอ ก ส า ร ห ลั ก ฐ า น ท่ี           
แสดงถึงความจำเป็นในการดำเนินกิจการ
กระจายเสียง 

(1.3) กรณีเป็นสถาบันอุดมศึกษา 
ต้องมีกฎหมายจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาที่แสดง
ถึงวัตถุประสงค์ในการใช้ประโยชน์ด้านการ



2 
 

ลำดับ หลักเกณฑ์การพิจารณา  
 

คำอธิบาย ผลการพิจารณา หมายเหตุ 
มี/ใช่ ไม่มี/ไม่ใช่ 

1.2 ผู้ขอรับใบอนุญาต จะต้องมีภารกิจและวัตถุประสงค์เพ่ือ
การบริการสาธารณะ ตามประเภทของใบอนุญาต 
o ประเภทที่หนึ่ง มีวัตถุประสงค์เพ่ือการส่งเสริมความรู้ 

การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่ งแวดล้อม การเกษตร และการ
ส่งเสริมอาชีพอ่ืนๆ สุขภาพ อนามัย กีฬา หรือการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน หรือ 

o ประเภทที่สอง มีวัตถุประสงค์เพ่ือความมั่นคงของรัฐ
หรือความปลอดภัยสาธารณะ หรือ 

o ประเภทที่สาม มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจ
อันดีระหว่างรัฐบาลกับประชาชนและรัฐสภากับ
ประชาชน การส่งเสริมสนับสนุนในการเผยแพร่และให้
การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฯ 

 
1.3 ก รณี ที่ มี ผู้ ข อ รั บ ใบ อ นุ ญ าต ใช้ ง าน ช่ อ งค ว าม ถี่                 
เดียวกันมากกว่า 1 ราย จะพิจารณาความเหมาะสมและ
ศักยภาพในหัวข้อต่อไปนี้ 

1.3.1 ความพร้อมด้านบุคลากรและการจัดการสถานี 
โดยพิจารณาผังโครงสร้างการบริหารจัดการองค์กรที่เป็นระบบ
และมีความชัด เจน  รวมถึ งความรู้  ความสามารถ  และ
ประสบการณ์ของบุคลากร 

1.3.2 ความพร้อมด้านเงินทุน โดยพิจารณาแหล่งที่มา
ของเงินทุน ข้อมูลรายรับ – รายจ่ายของผู้ขอรับใบอนุญาต 

เรียนการสอนหรือการเผยแพร่ความรู้สู่สังคม 
และคำสั่งแต่งตั้งผู้แทนนิติบุคคล หรือเอกสาร
หลักฐานที่แสดงถึงความจำเป็นในการดำเนิน
กิจการกระจายเสียง  

(2) ข้อมูลแผนการให้บริการกระจาย
เสียง โดยปรากฏข้อมูลนโยบาย วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายของสถานี รวมถึงรายละเอียดอย่าง
น้อยตามภาคผนวก จ ของประกาศ กสทช. 
เรื่อ งหลัก เกณ ฑ์ และวิธีการอนุญ าตการ
ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 
๒๕๕๕ 

(3) ข้อมูลรูปแบบและประเภทการ
ให้ บ ริ ก า ร ก ร ะจ าย เสี ย ง  โด ย ป ราก ฏ
รายละเอียดอย่างน้อยตามภาคผนวก ช ของ
ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ
อนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือ
โทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

(4) ข้อมูลด้านการบริการจัดการ
สถานี โดยปรากฏรายละเอียดอย่างน้อย           
ตามภาคผนวก ง ของประกาศ กสทช. เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ และ
สำเนาบัตรประชาช และทะเบียนบ้านของ
บุ ค ล า ก ร  ร ว ม ถึ ง ข้ อ มู ล ก า ร ศึ ก ษ า 
ประสบการณ์  หรือความเชี่ยวชาญในการ
ดำเนินกิจการกระจายเสียงของบุคลากร  
(หากมี) 
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ลำดับ หลักเกณฑ์การพิจารณา  
 

คำอธิบาย ผลการพิจารณา หมายเหตุ 
มี/ใช่ ไม่มี/ไม่ใช่ 

(ย้อนหลัง 5 ปี) และแนวทางการจัดหางบประมาณหรือการ
ระดมทุน เพ่ือใช้ดำเนินกิจการกระจายเสียงในอนาคต (5 ปี)   

1.3.3 ความพร้อมด้านการผลิตเนื้อหารายการ โดย
พิจารณาจากแหล่งที่มาของเนื้อหารายการ แนวทางการรับฟัง
ความคิดเห็นหรือขยายการมีส่วนร่วมให้กับชุมชนที่รับบริการ  
ห รือค วามชั ด เจน ใน การกำห น ดลั กษ ณ ะ เฉพ าะ ห รื อ
กลุ่มเป้าหมายผู้รับฟัง  

 
 

(5 ) เอกสารแสดงแหล่ งที่ มาของ
เงินทุน และข้อมูลรายรับ – รายจ่ายของ           
ผู้ขอรับใบอนุญาต (ย้อนหลังไม่เกิน ๕ ปี) เช่น
งบประมาณรายจ่ายประจำปี หรืองบแสดง
ฐานะทางการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้
ตรวจสอบบัญชีหรือผู้ตรวจสอบบัญชีของ
หน่วยงานที่สะท้อนถึงผลการดำเนินงานหรือ
ประสบการณ์ การดำเนินงานด้านกิจการ
กระจายเสียง (ย้อนหลังไม่เกิน ๕ ปี) ฯลฯ 

(6 ) ข้ อ มูลประมาณ การรายรับ  - 
ราย จ่าย  ซ่ึ งป รากฏ แนวทางการจัดห า
งบประมาณหรือการระดมทุน เพื่อใช้ดำเนิน
กิจการกระจายเสียงในอนาคต (5 ปี) หรือ 
แผนการใช้จ่ายเงิน หรือข้อมูลอื่นๆ ที่แสดง
ความพร้อมด้านเงินทุน (หากมี) 

(7) แผนการพัฒนากิจการกระจาย
เสียง และแนวทางการประเมินผลการ
ให้บริการกระจายเสียง 
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ลำดับ หลักเกณฑ์การพิจารณา  
 

คำอธิบาย ผลการพิจารณา หมายเหตุ 
มี/ใช่ ไม่มี/ไม่ใช่ 

2. ความพร้อมด้านมาตรฐาน
ทางเทคนิคในการใช้งาน
คลื่นความถี่ตามที่ กสทช. 
กำหนด 

ผู้ย่ืนคำขอรับใบอนุญาต จะต้อง 
o มีความพร้อมในการจัดตั้ งสถานีวิทยุกระจายเสียง            

และติดตั้งระบบกระจายเสียงหรือส่งสัญญาณ           
o มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใน ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม ป ร ะ ก า ศ

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง แผนความถี่วิทยุ
กิจการกระจายเสียงระบบเอเอ็ม และมาตรฐานทาง
เทคนิคที่เก่ียวข้อง 

  ผู้ขอรับใบอนุญาต จะต้องแสดงข้อมูล
และย่ืนเอกสารหลักฐานต่อไปนี้  

1. เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิการใช้
สถานที่ตั้งสถานี เช่น เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์
และทะเบียนบ้านที่สถานีตั้งอยู่ หรือเอกสาร
สัญญาเช่า/การให้ใช้สถานที่ 

2. แนวทางหรือแผนการติดตั้งระบบ
ส่งสัญญาณในกิจการกระจายเสียงระบบ               
เอฟเอ็ม โดยระบุข้อมูลต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย 

2.1 ระบบ และความถี่ที่ขอใช้งาน 
2 .2  ก ำ ลั ง ส่ ง ข อ ง เค รื่ อ ง ส่ ง

วิทยุกระจายเสียง 
2 .3  ที่ ตั้ ง ส าย อ าก าศ  (พิ กั ด

ภูมิศาสตร์) 
2 .4  ความสู งสายอากาศจาก

พื้นดิน 
2.5 ประเภทสายอากาศ 
2.6 อัตราขยายสายอากาศ 

3. หลักฐานหรือแนวทางการจัดหา
อุปกรณ์ส่งกระจายเสียง หรือใบอนุญาตตาม
กฎหมายว่ าด้ วยวิท ยุคมนาคม  (หาก มี )            
เช่น ใบอนุญาตนำเข้าซ่ึงเครื่องวิทยุคมนาคม 

4. ข้ อ มูลสิ่ งอำนวยความสะดวก            
โดยปรากฏรายละ เอี ยดอ ย่างน้ อยตาม
ภาคผนวก ฌ ของประกาศ กสทช. เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้ 
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ลำดับ หลักเกณฑ์การพิจารณา  
 

คำอธิบาย ผลการพิจารณา หมายเหตุ 
มี/ใช่ ไม่มี/ไม่ใช่ 

4.1 ประเภทหรือชนิดของสิ่ ง
อำนวยความสะดวก 

4.2 พิกัดภูมิศาสตร์ (Geographic 
Coordinates) โดยระบุพิ กั ดละติ จูด และ
ลองจิจูด โดยแสดงค่าเป็นทศนิยม 6 ตำแหน่ง 
พร้อมรายละเอีดยสถานที่ตั้งสิ่งอำนวยความ
สะดวก 

4.3 พื้นที่ ให้บริการ (Coverage 
Area Service) 

4.4 รูปลักษณะของสิ่ งอำนวย
ความสะดวกที่จะให้บริการกระจายเสียง เช่น 
ภาพถ่าย พิมพ์เขียว เป็นต้น 

4 .5  แผนผั งรายละเอี ยดของ
ลักษณะทิศทางและแนวเขตของสิ่งอำนวย
ความสะดวก 

4.6 กรณี เป็ นสิ่ งอ ำนวยความ
สะดวกของผู้อื่น หรือผู้ขอรับใบอนุญาตเป็น
เจ้าของร่วม ให้แสดงระบุชื่อเจ้าของ หรือ
เจ้าของร่วม และสําเนาใบอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์สําหรับ
ให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกระจาย
เสียงหรือโทรทัศน์ของเจ้าของสิ่งอํานวยความ
สะดวกที่ใช้งาน  

 
 
 




