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รายละเอียดการยื่นค่าขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ระบบเอฟเอ็ม ก่าลังส่งต่่า 
เพื่อให้บริการกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการชุมชน 

   
 
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  
  ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ระบบเอฟเอ็ม ก าลังส่งต่ า เพ่ือให้บริการกระจายเสียง ประเภทกิจการ
บริการชุมชน 
 

ข้อ ๓ กิจการที่อนุญาตให้ใช้งานคลื่นความถี่  
  กิจการกระจายเสียง เพ่ือให้บริการชุมชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือการบริการสาธารณะ            
ซ่ึงเป็นประโยชน์ตามความต้องการของชุมชนหรือท้องถิ่นที่รับบริการ 
 

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

ข้อ 5 ขั้นตอน วิธีการ และก่าหนดระยะเวลาการยื่นค่าขอรับใบอนุญาต  
 ผู้ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ระบบเอฟเอ็ม ก าลังส่งต่ า เพ่ือให้บริการกระจายเสียง 
ประเภทกิจการบริการชุมชน ต้องยื่นค าขอรับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ และช าระค่าธรรมเนียมการขออนุญาต
ดังกล่าว พร้อมยื่นค าขอประกอบกิจการกระจายเสียง และเอกสารประกอบการพิจารณาตามประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เรื่อง หลักเกณฑ์                 
และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2555 มาในคราวเดียวกัน ผ่านระบบการยื่น 
ค าขอรับอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ระบบ  e-BCS)  
ที่  http://bcsservices.nbtc.go.th/eservices ซึ่งเป็นบริการในการยื่นขออนุญาตผ่านระบบอิน เทอร์เน็ต           
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 

ประเภทกิจการบริการชุมชน ต้องช าระค่าธรรมเนียมการขออนุญาตใช้คลื่นความถี่ พร้อมภาษีมูลค่าเพ่ิม               
ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับการให้บริการกระจายเสียงให้แล้วเสร็จภายในวันที่ยื่นแบบค าขอ  
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ข้อ 7 การพิจารณาออกใบอนุญาต 
 คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  จะพิจารณา    
ค าขอและเอกสารหลักฐานที่ผู้ยื่นค าขอได้ยื่นต่อส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์               
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก 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
ออกอากาศตามประกาศหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติก าหนดสิ้นสุดลงภายใน ๑ ปีนับแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี ่

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  

(2.2) ใช้คลื่นความถี่โดยไม่ก่อให้เกิดการรบกวนความถ่ีต่อผู้รับใบอนุญาตรายอ่ืน  
(2.3) ประกอบกิจการกระจายเสียงตามที่ตนได้รับอนุญาตภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ

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

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

(7) ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ต้องรายงานก าลังส่งออกอากาศของสถานี โดยให้รายงาน        
ผลตาม “แบบรายงานก าลังส่งออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม ก าลังส่งต่ า” ตามภาคผนวก
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ                 
เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม ก าลังส่งต่ า ทั้งนี้ ต้องยื่นแบบรายงานต่อส านักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  ด้วยตนเองหรือ                     
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือช่องทางอ่ืนที่ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์                  
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติก าหนด ภายในวันที่ 30 มิถุนายนของทุกปีโดยให้ยกเว้นการยื่นแบบรายงาน
ส 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  

(9) ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ต้องให้ความร่วมมือในการประสานงานความถี่วิทยุบริเวณ
ชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งปฏิบัติตามข้อตกลงในการประสานงานความถี่วิทยุบริเวณชายแดน               
กับประเทศเพ่ือนบ้านที่เกี่ยวข้อง 

(10) ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นต้องย้ายพิกัดที่ตั้งสายอากาศหรือปรับเปลี่ยนคุณลักษณะทางเทคนิค            
ของสถานีวิทยุกระจายเสียง ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่จะต้องขออนุญาตจากคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ โดยการย้ายพิกัดที่ตั้งสายอากาศหรือปรับเปลี่ยน



5 
 

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             
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติว่าด้วยค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
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ภาคผนวก ก 
ตารางแสดงคลื่นความถี่ท่ีจะอนุญาต และพื้นที่ให้บริการ 

 
ตารางแสดงคลื่นความถี่ที่จะอนุญาต และพ้ืนที่ให้บริการ ตามภาคผนวก ก แนบท้ายประกาศ 

เชิญชวนขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ระบบเอฟเอ็ม กำลังส่งต่ำ เพ่ือให้บริการกระจายเสียง ประเภทกิจการ
บริการชุมชน มีขอบข่ายการกำหนดช่องความถี่วิทยุ และรายละเอียดความถี่วิทยุ สอดคล้องตามประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการ
กระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม กำลังส่งต่ำ โดยการใช้งานคลื่นความถี่ การส่งและรับสัญญาณในกิจการกระจายเสียงระบบ
เอฟเอ็ม ให้เป็นไปตามเง่ือนไขและมาตรฐานที่ประกาศดังกล่าวกำหนด 

 
ช่องความถี่วิทยุ คลื่นความถี่ (MHz) ที่ต้ังของสถานีวิทยุกระจายเสียง 

(จังหวัด/อำเภอ) 
1 87.50 สงขลา 

อำเภอหาดใหญ ่

2 87.75 กรุงเทพมหานคร 

เขตบางคอแหลม 

มุกดาหาร 

อำเภอเมืองมุกดาหาร 

3 88.00 เชียงราย 

อำเภอเวียงแก่น 

ยะลา 

อำเภอเมืองยะลา 

ระยอง 

อำเภอเมืองระยอง 

4 88.25 กาญจนบุรี 

อำเภอไทรโยค 

ชลบุร ี

อำเภอสัตหีบ 

ระยอง 

อำเภอเมืองระยอง 

ลำปาง 

อำเภอแม่ทะ 
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ช่องความถี่วิทยุ คลื่นความถี่ (MHz) ที่ต้ังของสถานีวิทยุกระจายเสียง 
(จังหวัด/อำเภอ) 

5 88.50 นครสวรรค ์

อำเภอตาคล ี

อำเภอบรรพตพิสัย 

สงขลา 

อำเภอจะนะ 

6 88.75 เพชรบูรณ์ 

อำเภอชนแดน 

สมุทรสาคร 

อำเภอเมืองสมุทรสาคร 

สุรินทร์ 

อำเภอเมืองสรุินทร ์

8 89.25 แพร่ 

อำเภอเมืองแพร ่

กรุงเทพมหานคร 

เขตหนองแขม 

ชัยภูม ิ

อำเภอภูเขียว 

9 89.50 กาฬสนิธุ ์

อำเภอเขาวง 

นครราชสีมา 

อำเภอวังน้ำเขียว 

ระยอง 

อำเภอเมืองระยอง 

ลำพูน 

อำเภอบ้านโฮ่ง 

สุราษฎร์ธาน ี

อำเภอเมืองสรุาษฎร์ธาน ี
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ช่องความถี่วิทยุ คลื่นความถี่ (MHz) ที่ต้ังของสถานีวิทยุกระจายเสียง 
(จังหวัด/อำเภอ) 

10 89.75 เพชรบูรณ์ 

อำเภอวิเชียรบรุ ี

พัทลุง 

อำเภอกงหรา 

พิษณุโลก 

อำเภอเนินมะปราง 

11 90.00 เชียงราย 

อำเภอพาน 

ชลบุรี 

อำเภอพนัสนิคม 

นครราชสีมา 

อำเภอด่านขุนทด 

พัทลุง 

อำเภอบางแก้ว 

12 90.25 เชียงราย 

อำเภอแม่สาย 

ลำพูน 

อำเภอเมืองลำพูน 

13 90.50 เชียงใหม่ 

อำเภอไชยปราการ 

ลพบุรี 

อำเภอโคกสำโรง 

ลำพูน 

อำเภอแม่ทา 

สระแก้ว 

อำเภอวัฒนานคร 
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ช่องความถี่วิทยุ คลื่นความถี่ (MHz) ที่ต้ังของสถานีวิทยุกระจายเสียง 
(จังหวัด/อำเภอ) 

อำนาจเจริญ 

อำเภอเมืองอำนาจเจริญ 

14 90.75 เชียงใหม่ 

อำเภอฮอด 

ชลบุร ี

อำเภอเกาะจันทร ์

ปทุมธาน ี

อำเภอธัญบุร ี

สุโขทัย 

อำเภอเมืองสโุขทัย 

15 91.00 เชียงใหม่ 

อำเภอฝาง 

เลย 

อำเภอวังสะพุง 

ร้อยเอ็ด 

อำเภอเมืองร้อยเอ็ด 

ระยอง 

อำเภอแกลง 

16 91.25 ชุมพร 

อำเภอทุ่งตะโก 

นครศรีธรรมราช 

อำเภอทุ่งสง 

นนทบุรี 

อำเภอปากเกรด็ 

ระยอง 

อำเภอแกลง 
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ช่องความถี่วิทยุ คลื่นความถี่ (MHz) ที่ต้ังของสถานีวิทยุกระจายเสียง 
(จังหวัด/อำเภอ) 

17 91.50 น่าน 

อำเภอนาน้อย 

18 91.75 ประจวบคีรีขันธ ์

อำเภอปราณบุร ี

มหาสารคาม 

อำเภอวาปีปทุม 

มุกดาหาร 

อำเภอเมืองมุกดาหาร 

อุบลราชธาน ี

อำเภอเหล่าเสือโก้ก 

19 92.00 ชลบุร ี

อำเภอพนัสนิคม 

นครราชสีมา 

อำเภอปากช่อง 

สุโขทัย 

อำเภอเมืองสโุขทัย 

20 92.25 เชียงใหม่ 

อำเภอจอมทอง 

กรุงเทพมหานคร 

เขตหนองจอก 

ชัยภูม ิ

อำเภอเกษตรสมบรูณ ์

สระบุรี 

อำเภอวิหารแดง 

21 92.50 เชียงใหม่ 

อำเภอเชียงดาว 

อำเภอเมืองเชียงใหม ่
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ช่องความถี่วิทยุ คลื่นความถี่ (MHz) ที่ต้ังของสถานีวิทยุกระจายเสียง 
(จังหวัด/อำเภอ) 

ชัยภูม ิ

อำเภอบ้านแท่น 

นครพนม 

อำเภอเมืองนครพนม 

นครราชสีมา 

อำเภอเมืองนครราชสีมา 

22 92.75 สระบุรี 

อำเภอหนองแค 

อุบลราชธาน ี

อำเภอสว่างวีระวงศ์ 

23 93.00 ตรัง 

อำเภอย่านตาขาว 

พะเยา 

อำเภอดอกคำใต ้

24 93.25 เลย 

อำเภอเอราวณั 

กาญจนบุรี 

อำเภอท่าม่วง 

นครราชสีมา 

อำเภอเสิงสาง 

นนทบุรี 

อำเภอบางบัวทอง 

25 93.50 นครราชสีมา 

อำเภอปักธงชัย 

26 93.75 ประจวบคีรีขันธ ์

อำเภอบางสะพาน 
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ช่องความถี่วิทยุ คลื่นความถี่ (MHz) ที่ต้ังของสถานีวิทยุกระจายเสียง 
(จังหวัด/อำเภอ) 

สมุทรสาคร 

อำเภอเมืองสมุทรสาคร 

27 94.00 ขอนแกน่ 

อำเภอเมืองขอนแก่น 

นราธิวาส 

อำเภอสไุหงโก-ลก 

สุราษฎร์ธาน ี

อำเภอเมืองสรุาษฎร์ธาน ี

28 94.25 นครสวรรค ์

อำเภอพยุหะครี ี

นนทบุรี 

อำเภอเมืองนนทบุร ี

ภูเก็ต 

อำเภอเมืองภูเกต็ 

29 94.50 สระบุรี 

อำเภอหนองแซง 

30 94.75 ขอนแกน่ 

อำเภอเมืองขอนแก่น 

อำนาจเจริญ 

อำเภอเมืองอำนาจเจริญ 

31 95.00 ลพบุรี 

อำเภอท่าหลวง 

32 95.25 กรุงเทพมหานคร 

เขตสะพานสูง 

ขอนแกน่ 

อำเภอเวียงเก่า 
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ช่องความถี่วิทยุ คลื่นความถี่ (MHz) ที่ต้ังของสถานีวิทยุกระจายเสียง 
(จังหวัด/อำเภอ) 

สงขลา 

อำเภอหาดใหญ ่

33 95.50 สุโขทัย 

อำเภอเมืองสโุขทัย 

34 95.75 ตาก 

อำเภอเมืองตาก 

บุรีรัมย์ 

อำเภอเมืองบุรรีัมย ์

ลำปาง 

อำเภอเถิน 

สุพรรณบุรี 

อำเภอด่านช้าง 

อ่างทอง 

อำเภอเมืองอ่างทอง 

35 96.00 มหาสารคาม 

อำเภอเมืองมหาสารคาม 

ร้อยเอ็ด 

อำเภอเมืองร้อยเอ็ด 

36 96.25 กาญจนบุรี 

อำเภอเมืองกาญจนบุร ี

นนทบุรี 

อำเภอเมืองนนทบุร ี

บึงกาฬ 

อำเภอเซกา 

หนองบัวลำภ ู

อำเภอศรีบญุเรือง 
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ช่องความถี่วิทยุ คลื่นความถี่ (MHz) ที่ต้ังของสถานีวิทยุกระจายเสียง 
(จังหวัด/อำเภอ) 

37 96.50 เลย 

อำเภอภูหลวง 

ยโสธร 

อำเภอคำเขื่อนแก้ว 

38 96.75 เชียงราย 

อำเภอเชียงแสน 

เลย 

อำเภอภูเรือ 

กรุงเทพมหานคร 

เขตบางกะป ิ

ลพบุรี 

อำเภอหนองม่วง 

ลำพูน 

อำเภอลี ้

สุรินทร์ 

อำเภอรัตนบรุ ี

39 97.00 ร้อยเอ็ด 

อำเภอเมืองร้อยเอ็ด 

สุโขทัย 

อำเภอศรีนคร 

40 97.25 บุรีรัมย์ 

อำเภอประโคนชัย 

41 97.50 สระบุรี 

อำเภอหนองแค 

42 97.75 ปทุมธาน ี

อำเภอคลองหลวง 
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ช่องความถี่วิทยุ คลื่นความถี่ (MHz) ที่ต้ังของสถานีวิทยุกระจายเสียง 
(จังหวัด/อำเภอ) 

ร้อยเอ็ด 

อำเภอเกษตรวิสัย 

43 98.00 แพร่ 

อำเภอสูงเม่น 

44 98.25 พังงา 

อำเภอเมืองพังงา 

ร้อยเอ็ด 

อำเภอโพธิ์ชัย 

45 98.50 นครราชสีมา 

อำเภอพิมาย 

ระยอง 

อำเภอบ้านค่าย 

46 98.75 กรุงเทพมหานคร 

เขตทวีวัฒนา 

กาญจนบุรี 

อำเภอเมืองกาญจนบุร ี

ฉะเชิงเทรา 

อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 

ชลบุร ี

อำเภอบางละมุง 

47 99.00 อำนาจเจริญ 

อำเภอลืออำนาจ 

48 99.25 เชียงใหม่ 

อำเภออมก๋อย 

กรุงเทพมหานคร 

เขตจอมทอง 

เขตมีนบุร ี
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ช่องความถี่วิทยุ คลื่นความถี่ (MHz) ที่ต้ังของสถานีวิทยุกระจายเสียง 
(จังหวัด/อำเภอ) 

กาญจนบุรี 

อำเภอพนมทวน 

ชัยภูม ิ

อำเภอจัตรุัส 

สุรินทร์ 

อำเภอเมืองสรุินทร ์

อุดรธานี 

อำเภอบ้านดุง 

49 99.50 เชียงราย 

อำเภอเมืองเชียงราย 

50 99.75 เชียงใหม่ 

อำเภอเมืองเชียงใหม ่

เชียงราย 

อำเภอป่าแดด 

นครศรีธรรมราช 

อำเภอทุ่งสง 

นนทบุรี 

อำเภอบางใหญ ่

พระนครศรีอยุธยา 

อำเภอบางปะอิน 

สกลนคร 

อำเภอกุสุมาลย ์

51 100.00 พะเยา 

อำเภอเชียงคำ 

พัทลุง 

อำเภอควนขนุน 
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ช่องความถี่วิทยุ คลื่นความถี่ (MHz) ที่ต้ังของสถานีวิทยุกระจายเสียง 
(จังหวัด/อำเภอ) 

พิจิตร 

อำเภอเมืองพิจิตร 

สุราษฎร์ธาน ี

อำเภอกาญจนดิษฐ ์

อุดรธานี 

อำเภอเมืองอุดรธาน ี

52 100.25 เชียงใหม่ 

อำเภอฝาง 

แพร่ 

อำเภอสูงเม่น 

กำแพงเพชร 

อำเภอเมืองกำแพงเพชร 

ชัยภูม ิ

อำเภอหนองบัวระเหว 

นครปฐม 

อำเภอนครชัยศร ี

สมุทรปราการ 

อำเภอบางพล ี

53 100.50 เชียงใหม่ 

อำเภอจอมทอง 

เลย 

อำเภอวังสะพุง 

ตราด 

อำเภอเมืองตราด 

ร้อยเอ็ด 

อำเภอโพนทอง 
 
  



หน้า 13 จาก 20 

 

ช่องความถี่วิทยุ คลื่นความถี่ (MHz) ที่ต้ังของสถานีวิทยุกระจายเสียง 
(จังหวัด/อำเภอ) 

54 100.75 เชียงราย 

อำเภอขุนตาล 

กระบี ่

อำเภอเมืองกระบี ่

กาญจนบุรี 

อำเภอเมืองกาญจนบุร ี

นครสวรรค ์

อำเภอตาคล ี

บึงกาฬ 

อำเภอบุ่งคล้า 

พิจิตร 

อำเภอเมืองพิจิตร 

สมุทรปราการ 

อำเภอบางบ่อ 

55 101.00 เชียงใหม่ 

อำเภอแม่อาย 

อำเภอฝาง 

สงขลา 

อำเภอรัตภูม ิ

56 101.25 ตาก 

อำเภอแม่ระมาด 

พิษณุโลก 

อำเภอเมืองพิษณุโลก 

สมุทรสาคร 

อำเภอบ้านแพ้ว 

หนองบัวลำภ ู

อำเภอนากลาง 



หน้า 14 จาก 20 

 

ช่องความถี่วิทยุ คลื่นความถี่ (MHz) ที่ต้ังของสถานีวิทยุกระจายเสียง 
(จังหวัด/อำเภอ) 

57 101.50 ตาก 

อำเภอเมืองตาก 

สงขลา 

อำเภอสะเดา 

อำเภอหาดใหญ ่

อุดรธานี 

อำเภอเมืองอุดรธาน ี

58 101.75 กาญจนบุรี 

อำเภอเมืองกาญจนบุร ี

นครราชสีมา 

อำเภอปากช่อง 

พิษณุโลก 

อำเภอนครไทย 

อ่างทอง 

อำเภอเมืองอ่างทอง 

อุบลราชธาน ี

อำเภอสริินธร 

59 102.00 ขอนแกน่ 

อำเภอเมืองขอนแก่น 

หนองบัวลำภ ู

อำเภอเมืองหนองบัวลำภ ู

60 102.25 พะเยา 

อำเภอภูซาง 

ร้อยเอ็ด 

อำเภอเมืองสรวง 

61 102.50 ตรัง 

อำเภอเมืองตรัง 



หน้า 15 จาก 20 

 

ช่องความถี่วิทยุ คลื่นความถี่ (MHz) ที่ต้ังของสถานีวิทยุกระจายเสียง 
(จังหวัด/อำเภอ) 

ราชบุรี 

อำเภอเมืองราชบุร ี

ศรีสะเกษ 

อำเภออุทุมพรพิสัย 

62 102.75 กรุงเทพมหานคร 

เขตทวีวัฒนา 

เขตสายไหม 

นครสวรรค ์

อำเภอเก้าเลี้ยว 

ร้อยเอ็ด 

อำเภอพนมไพร 

63 103.00 นครพนม 

อำเภอนาหว้า 

นครราชสีมา 

อำเภอพระทองคำ 

อุดรธานี 

อำเภอเมืองอุดรธาน ี

64 103.25 เชียงใหม่ 

อำเภอเมืองเชียงใหม ่

อำเภอแม่แตง 

กำแพงเพชร 

อำเภอคลองขลุง 

ร้อยเอ็ด 

อำเภอจตรุพักตรพิมาน 

อุบลราชธาน ี

อำเภอเดชอุดม 
 
  



หน้า 16 จาก 20 

 

ช่องความถี่วิทยุ คลื่นความถี่ (MHz) ที่ต้ังของสถานีวิทยุกระจายเสียง 
(จังหวัด/อำเภอ) 

65 103.50 ขอนแกน่ 

อำเภอบ้านไผ ่

พัทลุง 

อำเภอเมืองพัทลุง 

อุบลราชธาน ี

อำเภอวารินชำราบ 

66 103.75 ชลบุร ี

อำเภอเมืองชลบุร ี

พังงา 

อำเภอท้ายเหมือง 

มหาสารคาม 

อำเภอเมืองมหาสารคาม 

ลำพูน 

อำเภอเมืองลำพูน 

อำเภอลี ้

67 104.00 เชียงใหม่ 

อำเภอแม่ออน 

เชียงราย 

อำเภอแม่สาย 

เพชรบูรณ์ 

อำเภอศรีเทพ 

กาฬสนิธุ ์

อำเภอกุฉินารายณ ์

นราธิวาส 

อำเภอเมืองนราธิวาส 

ระยอง 

อำเภอแกลง 



หน้า 17 จาก 20 

 

ช่องความถี่วิทยุ คลื่นความถี่ (MHz) ที่ต้ังของสถานีวิทยุกระจายเสียง 
(จังหวัด/อำเภอ) 

ศรีสะเกษ 

อำเภอโพธิ์ศรสีุวรรณ 

68 104.25 เพชรบูรณ์ 

อำเภอเขาค้อ 

นครราชสีมา 

อำเภอเมืองนครราชสีมา 

ปัตตานี 

อำเภอมายอ 

ระยอง 

อำเภอแกลง 

สกลนคร 

อำเภอพังโคน 

อุบลราชธาน ี

อำเภอเดชอุดม 

69 104.50 เชียงใหม่ 

อำเภอแม่อาย 

เลย 

อำเภอด่านซ้าย 

ยโสธร 

อำเภอเลิงนกทา 

ร้อยเอ็ด 

อำเภอโพนทราย 

70 104.75 เชียงราย 

อำเภอเชียงของ 

อำเภอเวียงป่าเป้า 

กาญจนบุรี 

อำเภอไทรโยค 



หน้า 18 จาก 20 

 

ช่องความถี่วิทยุ คลื่นความถี่ (MHz) ที่ต้ังของสถานีวิทยุกระจายเสียง 
(จังหวัด/อำเภอ) 

ประจวบคีรีขันธ ์

อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ ์

ภูเก็ต 

อำเภอเมืองภูเกต็ 

71 105.00 พะเยา 

อำเภอเชียงคำ 

สระบุรี 

อำเภอวังม่วง 

72 105.25 กรุงเทพมหานคร 

เขตคันนายาว 

เขตวังทองหลาง 

นครพนม 

อำเภอธาตุพนม 

73 105.50 นครราชสีมา 

อำเภอเมืองนครราชสีมา 

74 105.75 ฉะเชิงเทรา 

อำเภอแปลงยาว 

พัทลุง 

อำเภอบางแก้ว 

มหาสารคาม 

อำเภอบรบือ 

สุราษฎร์ธาน ี

อำเภอพุนพิน 

75 106.00 นครพนม 

อำเภอเมืองนครพนม 

ประจวบคีรีขันธ ์

อำเภอหัวหิน 



หน้า 19 จาก 20 

 

ช่องความถี่วิทยุ คลื่นความถี่ (MHz) ที่ต้ังของสถานีวิทยุกระจายเสียง 
(จังหวัด/อำเภอ) 

พัทลุง 

อำเภอศรีนครินทร ์

ร้อยเอ็ด 

อำเภอเกษตรวิสัย 

76 106.25 นครพนม 

อำเภอธาตุพนม 

สกลนคร 

อำเภอวานรนิวาส 

สมุทรสาคร 

อำเภอบ้านแพ้ว 

77 106.50 แม่ฮ่องสอน 

อำเภอปาย 

78 106.75 เชียงใหม่ 

อำเภอเมืองเชียงใหม ่

ฉะเชิงเทรา 

อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 

ร้อยเอ็ด 

อำเภอโพนทอง 

อำเภอจตรุพักตรพิมาน 

สุรินทร์ 

อำเภอศีขรภมู ิ

79 107.00 พิษณุโลก 

อำเภอเนินมะปราง 

ระยอง 

อำเภอแกลง 

80 107.25 นครสวรรค ์

อำเภอไพศาล ี



หน้า 20 จาก 20 

 

ช่องความถี่วิทยุ คลื่นความถี่ (MHz) ที่ต้ังของสถานีวิทยุกระจายเสียง 
(จังหวัด/อำเภอ) 

พระนครศรีอยุธยา 

อำเภอผักไห ่

ร้อยเอ็ด 

อำเภอหนองฮ ี

81 107.50 ตาก 

อำเภอแม่สอด 

สุพรรณบุรี 

อำเภอหนองหญ้าไซ 

82 107.75 บึงกาฬ 

อำเภอเซกา 

บุรีรัมย์ 

อำเภอหนองหงส ์

ราชบุรี 

อำเภอเมืองราชบุร ี

ศรีสะเกษ 

อำเภออุทุมพรพิสัย 

 



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 จะต้อง 
o มี ภารกิ จหรือความจำเป็ น ในการดำเนิ นกิ จการ           

กระจายเสียง  
o มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประโยชน์สาธารณะ ซึ่งเป็น

ประโยชน์ตามความต้องการของชุมชนหรือท้องถิ่นที่
รับบริการ โดยไม่แสวงหากําไรในทางธุรกิจ 

o มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนที่รับ
บริการอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าสองปี และชุมชนที่รับ
บริการได้เข้ามีส่วนร่วมในรูปแบบต่างๆ  

ตัวอย่างการสร้างความเข้มแข็งในชุมชนในด้านต่างๆ 
1) การสร้างเสริมประชาธิปไตยและกระจายอํานาจ          

สู่ชุมชน 
2) การเสริมสร้างสิทธิพลเมืองในด้านต่างๆ 
3) การสร้างการมีส่วนร่วมของคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส 

และคนชายขอบในชุมชน 
4) การลดปัญหาความยากจนในชุมชนและการส่งเสริม

อาชีพอื่นๆ 
5) การสร้างธรรมาภิบาล และสํานึกเกี่ยวกับความรับผิด

ในชุมชน 
6) การส่งเสริมให้เกิดการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาใน

ด้านต่างๆ เช่น สุขภาพ อนามัย กีฬา การศึกษา 
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม การเกษตร ภูมิปัญญาท้องถิ่น การ
ดํารงชีวิต 

7) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและภัยธรรมชาติ 
8) การสร้างเสริมสันติภาพและการบรรเทาความขัดแย้ง 

  ผู้ขอรับใบอนุญาต จะต้องแสดงข้อมูล
และย่ืนเอกสารหลักฐานต่อไปนี้  

(1) เอกสารหลักฐานแสดงการจัดตั้ง
นิติบุคคลหรือกลุ่มคน 

กรณีเป็นสมาคม มูลนิธิ หรือนิติ
บุ ค ค ล ที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ต าม ก ฎ ห ม าย ไท ย         
ซึ่งไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ ต้องมีเอกสารท่ี
แสดงถึงวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจการเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะโดยไม่แสวงหากำไร
ในทางธุรกิจ เช่น ใบสำคัญแสดงการจด
ทะเบียน จัดตั้ งสมาคม/มูลนิ ธิ  ข้อบั งคับ
สมาคม/มูลนิ ธิ  และคำสั่ งแต่ งตั้ งผู้ แทน           
นิติบุคคล  

กรณี เป็ น กลุ่ ม ค น ในท้ อ งถิ่ น
จำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน  ต้องมีเอกสาร
แสดงการจัดตั้งกลุ่มคน และหลักฐานเชิง
ประจักษ์ในการรวมตัวเพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ให้ชุมชนในลักษณะต่าง ๆ ของกลุ่มคน 

(2 ) เอกส ารห ลั ก ฐ าน ท่ี แสด งถึ ง           
ความจำเป็นในการดำเนินกิจการกระจายเสียง 

(3) หลักฐานเชิงประจักษ์ของการสร้าง
ความเข้มแข็งในชุมชนครอบคลุมกิจกรรม
ต่างๆ ที่ เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะข้อใด         
ข้อหนึ่งหรือหลายข้อรวมกันอย่างต่อเนื่อง           
ไม่น้อยกว่าสองปี 

(4) หลักฐานเชิงประจักษ์ของการมี
ส่วนร่วมในรูปแบบต่างๆ จากชุมชนที่ รับ
บริการ 



2 
 

ลำดับ หลักเกณฑ์การพิจารณา คำอธิบาย ผลการพิจารณา หมายเหตุ 
มี/ใช่ ไม่มี/ไม่ใช่ 

9) การเสริมพลังให้กับผู้หญิง คนพิการ ชนกลุ่มน้อยและ
คนด้อยโอกาส 

10) การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
11) การส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
12) การส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่ งแวดล้อมและการใช้

ทรัพยากรของชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
13) การเปิดพื้นที่หรือเป็นเวทีในการแสวงหาทางออก

สําหรับปัญหาที่ชุมชนประสบ 

ตัวอย่างการมีส่วนร่วมในรูปแบบต่างๆ จากชุมชนที่รับ
บริการ 

1) การมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของ เช่น การให้สมาชิกใน
ชุมชนเข้าร่วมจัดตั้ง กําหนดนโยบายและวัตถุประสงค์
ในการจัดตั้งสถานี การบริจาคเงินให้สถานีและการ
อุดหนุนทางการเงินแก่สถานีที่ไม่ใช่ในรูปแบบของการ
โฆษณาหรือการสนับสนุนรายการ 

2) การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ เช่น การให้สมาชิก
ในชุมชนมีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารหรือ
ดําเนินงานของสถานีในด้านต่าง ๆ 

3) การมีส่วนร่วมในการจัดรายการ  เช่น  การจัดให้
อาสาสมัครในชุมชนเข้ามาร่วมจัดรายการ หรือร่วม
รายการ การเปิดให้สถานีเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้
ในชุมชน และตัวเชื่อมโยงความร่วมมือต่างๆ ในชุมชน
ผ่านเนื้อหาที่ออกอากาศ 

4) การมีส่วนร่วมในลักษณะอื่นๆ เช่น การจัดเวทีประจําปี
เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ฟังในชุมชนเกี่ยวกับทิศ

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

(6) 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 

(7) 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) 

(8 ) เอกสารแสดงแหล่ งที่ มาของ
เงินทุน และข้อมูลรายรับ – รายจ่ายของ           
ผู้ขอรับใบอนุญาต (ย้อนหลังไม่เกิน ๕ ปี) เช่น
บัญชีรายรับ – รายจ่าย หรืองบแสดงฐานะทาง
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ทางการพัฒนา การบริหารจัดการ และการจัดทํา
รายการของสถานี การส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้ฟัง
ของสถานีเพื่อเฝ้าระวังเนื้อหาที่ออกอากาศ การจัดให้มี
หน่วยรับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
รายการที่ออกอากาศ และการประชาสัมพันธ์สถานีให้
เป็นที่รู้จักในชุมชน เป็นต้น  

 
1.2 ก รณี ที่ มี ผู้ ข อ รั บ ใบ อ นุ ญ าต ใช้ ง าน ช่ อ งค ว าม ถี่                 
เพ่ือให้บริการเดียวกันมากกว่า 1 ราย อาจพิจารณาคัดเลือก 
โดยเปรียบเทียบคุณสมบัติจากปัจจัยต่อไปนี้เพิ่มเติม 

1.2.1 ความพร้อมด้านบุคลากรและการจัดการสถานี  
โดยพิจารณาผังโครงสร้างการบริหารจัดการองค์กรที่เป็นระบบ
และมีความชัด เจน  รวมถึ งความรู้  ความสามารถ และ
ประสบการณ์ของบุคลากร  

1.2.2 ความพร้อมด้านเงินทุน โดยพิจารณาแหล่งที่มา
ของเงินทุน ข้อมูลรายรับ – รายจ่ายของผู้ขอรับใบอนุญาต 
(ย้อนหลัง 5 ปี) และแนวทางการจัดหางบประมาณหรือการ
ระดมทุน เพ่ือใช้ดำเนินกิจการกระจายเสียงในอนาคต (5 ปี)   

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

 
 

ก า ร เ งิ น ที่ ผ่ า น ก า ร ต ร ว จ ส อ บ จ า ก                 
ผู้ ต รว จส อ บ บั ญ ชี ที่ ส ะท้ อ น ถึ งผ ลก าร
ดำเนินงานหรือประสบการณ์การดำเนินงาน
ด้านกิจการกระจายเสียง (ย้อนหลังไม่เกิน            
๕ ปี) ฯลฯ 

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

(10) แผนการพัฒนากิจการกระจาย
เสียง และแนวทางการประเมินผลการ
ให้บริการกระจายเสียง 
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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
กฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม (หากมี) เช่น 
ใบอนุญาตนำเข้าซ่ึงเครื่องวิทยุคมนาคม 

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

 
 
 




