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รายละเอียดการยื่นคำขอรับใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถี่ ในระบบเอฟเอ็ม 
สำหรับการใหบริการกระจายเสียง ประเภทกิจการทางธุรกิจ 

   

ขอ ๑ แผนความถี่วิทยุ คลื่นความถี่ที่จะอนญุาต และขอบเขตพื้นทีก่ารใหบริการ 
  คลื่นความถี่ที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
(กสทช.) จะพิจารณาออกใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ในครั้งนี้ มีจำนวน ๗4 คลื่นความถี่ ซึ่งเปนคลื่นความถี่ตาม
ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง แผนความถ่ี
วิทยุกิจการกระจายเสียง ระบบเอฟเอ็ม โดยคลื่นความถ่ีที่จะอนุญาตและขอบเขตพ้ืนที่การใหบริการในแตละคลื่น

ความถี่ เปนไปตามที่กำหนดในภาคผนวก ก แนบทายประกาศเชิญชวนนี ้ 

 ขอบเขตพ้ืนท่ีการใหบริการแนบทายประกาศเชิญชวนน้ี เปนขอมูลอางอิงจากผลวิเคราะหการจำลอง
การใชงานคลื่นความถี่วิทยุกระจายเสียงในระบบเอฟเอ็ม โดยใชพิกัดที่ตั้งและคุณลักษณะทางเทคนิคที่กำหนดไว
ในตารางที่ 5 ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม ทั้งนี้ ผูขอรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่อาจใชพิกัดที่ตั้ง
และคุณลักษณะทางเทคนิคแตกตางไปจากที่กำหนดไวในตารางที่ 5 ได โดยจะตองไมกอใหเกิดการรบกวน 
ตอสถานีอื่นตามตารางที่ 5 หรือสถานีวิทยุกระจายเสียงอ่ืนที่ไดรับอนุญาตอยูกอนแลว 

ขอ ๒ ประเภทใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถี ่ 
  ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ี ประเภทกิจการทางธุรกิจ 

ขอ ๓ กิจการที่อนุญาตใหใชงานคลื่นความถี่  
กิจการกระจายเสียง ประเภทกิจการทางธุรกิจ ทั้งนี้ ระดับการใชงานคลื่นความถี่เพื่อการประกอบ

กิจการกระจายเสียง จะแจงใหทราบเมื่อการประมูลสิ้นสุดลง  

ขอ ๔ คุณสมบัตแิละเงื่อนไขการเปนผูที่มีผลประโยชนรวมกันของผูขอรับใบอนุญาต 
 ผู ขอรับใบอนุญาตจะตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ตามขอ ๖ และตองไมเปนผูที ่มี
ผลประโยชนรวมกันตามขอ ๗ ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่ในระบบเอฟเอ็ม สำหรับการ
ใหบริการกระจายเสียง ประเภทกิจการทางธุรกิจ ประกอบภาคผนวก ค ของประกาศคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตการใหบริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๕  

ขอ ๕ การประชุมชี้แจงขอมูลเกี่ยวกับการย่ืนคำขอรับใบอนุญาต 

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
(สำนักงาน กสทช.) จะจัดใหมีการประชุมชี้แจงขอมูลเก่ียวกับการยื่นคำขอรับใบอนุญาต ดังนี้ 

(๑) การประชุมชี ้แจงขอมูลเกี ่ยวกับการยื่นคำขอรับใบอนุญาตสำหรับผูสนใจทั่วไป กอนเปดให 

ยื่นคำขอรับใบอนุญาต โดยจะประกาศกำหนดเวลาและสถานที ่ใหทราบผานเว็บไซตของสำนักงาน กสทช. 

(www.nbtc.go.th)  
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(๒) การประชุมชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมการประมูลสำหรับผู้ มีสิทธิเข้าร่วมการประมูล โดย 
ผู้มีสิทธิเข้าร่วมการประมูล จะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมชี้แจง โดยระบุชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมได้ 
ไม่เกิน ๓ คนต่อคลื่นความถี่ที ่ประสงค์จะขอรับใบอนุญาต  โดยจะประกาศกำหนดเวลาและสถานที่ให้ทราบ 
ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. (www.nbtc.go.th) 

ข้อ ๖ ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียง 
(๑) ผู้ประสงค์จะให้เข้าใช้สิ่งอำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียง ให้แจ้งอัตราค่าเข้าใช้สิ่งอำนวย

ความสะดวกของคลื่นความถี่ที ่ประสงค์จะเข้าร่วมการประมูลต่อสำนักงาน กสทช. ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่
เผยแพร่ประกาศเชิญชวน โดยให้สำนักงาน  กสทช. รวบรวมข้อมูลและเผยแพร่อัตราค่าเข้าใช้สิ ่งอำนวย 
ความสะดวกด้านกระจายเสียงดังกล่าว ให้ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมการประมูลทราบไม่น้อยกว่าสิบวันก่อนวันประมูล 
เพ่ือให้เกิดการแข่งขันอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 

(๒) สำนักงาน กสทช. จะแจ้งให้ผู้ประสงค์จะให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงตาม
ข้อ ๖ (๑) หรือผู้ให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงที่ประสงค์จะให้เข้าใช้สิ่งอำนวยความสะดวก
เปิดให้ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมการประมูลเยี่ยมชมสิ่งอำนวยความสะดวกล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบวันก่อนวันประมูล 

(๓) สำนักงาน กสทช. จะจัดทำและเผยแพร่ข้อเสนอแนะทางเทคนิค กรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตให้ใช้  
คลื่นความถี่ประสงค์จะใช้พิกัดที่ตั้งและคุณลักษณะทางเทคนิคที่แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในตารางที่ ๕ ของ
ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง แผนความถี่
วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม โดยจะจัดให้มีการประชุมชี้แจงข้อมูลดังกล่าวก่อนการเปิดให้ยื่นคำขอ รับ
ใบอนุญาต 

ข้อ ๗ ขั้นตอน วิธีการ และกำหนดระยะเวลาการยื่นคำขอรับใบอนุญาต  
ผู้ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในคราวนี้ ต้อง 
(๑) ยื่นคำขอรับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องประกอบการพิจารณา 

ตามข้อ ๕ ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื ่อนไขการประมูลคลื่นความถี่ในระบบเอฟเอ็ม  สำหรับการให้บริการกระจายเสียง 
ประเภทกิจการทางธุรกิจ ตามท่ีกำหนดในภาคผนวก ข แนบท้ายประกาศเชิญชวนนี้ พร้อมทั้ง 

(๒) ยื่นคำขอประกอบกิจการกระจายเสียง และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องประกอบการพิจารณา
ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื ่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ ่มเติม  
มาในคราวเดียวกัน  

โดยผ่านระบบการยื ่นคำขอรับอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู ้ประกอบกิจการกระจายเสียง  
และกิจการโทรทัศน์ (ระบบ e-BCS) ที่ http://bcsservices.nbtc.go.th/eservices ในระหว่างวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ 
เวลา ๘.๓๐ น. ถึงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓๐ น.  
  

http://www.nbtc.go.th/
http://bcsservices.nbtc.go.th/eservices
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ขอ ๘ การชำระคาธรรมเนียมการขออนุญาต   
ผูประสงคจะขอรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีในคราวนี ้ ตองชำระคาธรรมเนียมการขออนุญาต 

ใชคลื ่นความถ่ี ในอัตรา ๑๐,๐๐๐ บาท (อัตรายังไม รวมภาษีมูลคาเพิ ่ม) ตอคลื ่นความถี่ โดยตองชำระ
คาธรรมเนียมในแตละคลื่นความถ่ีที่ประสงคจะขอรับใบอนุญาตใหแลวเสร็จภายในวันที่ยื ่นคำขอ ผานระบบ 
การยื่นคำขอรับอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส สำหรับผูประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน (ระบบ e-BCS) 

 

ขอ ๙ การวางหลักประกันการประมูล  
 เมื ่อ กสทช. หรือคณะอนุกรรมการที ่ไดรับมอบหมายพิจารณาเห็นวาผูขอรับใบอนุญาตมีสิทธิ 
เขารวมการประมูล สำนักงาน กสทช. จะแจงใหผูขอรับใบอนุญาตวางหลักประกัน โดยผูขอรับใบอนุญาตจะตอง
วางหลักประกันการประมูลเปนจำนวนรอยละสิบของราคาขั้นต่ำของคลื่นความถี่ทั ้งหมดที่ประสงคจะเขารวม
ประมูล โดยวางหลักประกันเปนรายคลื่นความถี่ เปนเงินสดหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส (e-LG) ของ
ธนาคารภายในประเทศตามแบบที่กำหนด ตอสำนักงาน กสทช. ผานระบบการยื ่นคำขอรับอนุญาตทาง
อิเล็กทรอนิกส สำหรับผูประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน (ระบบ e-BCS) ใหแลวเสร็จภายใน 
เจ็ดวันนับแตไดรับแจงจากสำนักงาน กสทช. หากไมดำเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาดังกลาว จะถูกตัด
สิทธิเขารวมการประมูลทันท ี  
 กรณีผู เข ารวมการประมูลมิไดเปนผู ชนะการประมูล สำนักงาน กสทช. จะคืนหลักประกัน 
การประมูลใหภายในสิบหาวันทำการนับแตวันที่ประกาศรายชื่อผูชนะการประมูล 

ขอ ๑๐ กำหนดวันประมูล 
 สำนักงาน กสทช. จะประกาศกำหนดเวลาและสถานที่ใหทราบผานเว็บไซตของสำนักงาน กสทช. 
(www.nbtc.go.th) 

ขอ ๑๑ ราคาขั้นตำ่ ราคาเริ่มตน การเสนอเพิ่มราคา 
 ราคาข้ันตำ่ ราคาเริ่มตน การเสนอเพิ่มราคาของแตละคลื่นความถี่ท่ีจะประมูล เปนไปตามท่ีกำหนด
ในภาคผนวก ค แนบทายประกาศเชิญชวนนี ้

ขอ ๑๒ เง่ือนไขการประมูล 
 (๑) การเขารวมประมูล เปนการดำเนินการเพื ่อรับสิทธิการไดรับอนุญาตใหใชคลื ่นความถ่ี  
เพื่อประกอบกิจการกระจายเสียง ประเภทกิจการทางธุรกิจ 
 (๒) การประมูล จะแยกตามคลื่นความถ่ีในแตละพ้ืนที่การใชงานคลื่นความถี ่
 (๓) การประมูลในแตละคลื่นความถ่ี มีระยะเวลาการประมูล 60 นาที   
 (๔) ผูเขารวมการประมูลในแตละคลื่นความถี่ สามารถเขารวมการประมูลไดไมเกิน ๓ คน โดยตอง
แจงรายชื่อตอสำนักงาน กสทช. ลวงหนากอนวนัประมูล 
 (๕) เมื่อเริ่มการประมูลในแตละคลื่นความถี่ ผูเขารวมการประมูลจะตองเสนอราคาครั้งแรกภายใน  
5 นาทีแรกของเวลาการประมูล มิฉะนั้นจะถือวาไมมีเจตนาเขารวมการประมูล โดยจะถูกตัดสิทธิการเปนผูเขารวม
การประมูลและถูกริบหลักประกันการประมูล 
 (๖) ในระหวางเวลาการประมูล ผูเขารวมการประมูลจะทราบสถานะและลำดับการมีสิทธิเปนผูชนะ
การประมูล รวมถึงราคาต่ำสุดของกลุมผูมีสิทธิเปนผูชนะการประมูล 
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 (๗) การประมูลจะสิ้นสุดลงเมื่อครบกำหนดเวลาการประมูล 60 นาที เวนแตกรณีครบกำหนดเวลา
การประมูลแลว มีผูเขารวมการประมูลเสนอราคาเทากัน ใหขยายเวลาการประมูลออกไปอีกครั้งละ 5 นาที  
 ในกรณีที่มีการขยายเวลาตามวรรคหนึ่ง และไมมีการเสนอราคาเพิ ่มขึ้น ใหผูเขารวมการประมูล 
ที่เสนอราคาเทากัน จับสลากเพ่ือหาผูมีสิทธิเปนผูชนะการประมูล  
 (๘) ใหผูมีสิทธิเปนผูชนะการประมูล ลงนามรับรองราคาสุดทายที่ตนเสนอ และเมื่อ กสทช.ประกาศ
รายชื่อผูชนะการประมูลใหทราบโดยท่ัวกันแลว ใหถือวาการประมูลสิ้นสุดลง 
 

ขอ ๑๓ หนาท่ีของผูชนะการประมูล 
 (๑) การชำระคาธรรมเนียมใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถี่  
 ผูชนะการประมูลแตละรายจะตองชำระคาธรรมเนียมใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เทากับราคาที่ตน
ชนะการประมูล โดยสำนักงาน กสทช. นำหลักประกันการประมูลของผู ชนะการประมูลมาชำระเปนเงิน
คาธรรมเนียมใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ในแตละคลื่นความถ่ีกอน และใหผูชนะการประมูลชำระเงินคาธรรมเนียม
ใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ในสวนที ่เหลือจนครบถวนในแตละคลื่นความถี่ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับ
หนังสือแจงการเปนผูชนะการประมูล โดยชำระเปนเงินสดหรือเช็คที่ธนาคารสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คลงวันที่ที่ใชเช็คนั้น
หรือก อนหนานั ้นไม เก ินสามวันทำการ ตอสำนักงาน กสทช. หรือผานระบบการย ื ่นคำขอรับอนุญาต 
ทางอิเล็กทรอนิกส สำหรับผูประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน (ระบบ e-BCS) 
 กรณีผู ชนะการประมูลวางหลักประกันเปนหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส (e-LG) ใหชำระ
คาธรรมเนียมใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เทากับราคาที่ตนชนะการประมูลภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับ
หนังสือแจงการเปนผูชนะการประมูล โดยชำระเปนเงินสดหรือเช็คที่ธนาคารสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คลงวันที่ที่ใชเช็คนั้น
หรือก อนหนานั ้นไม เก ินสามวันทำการ ตอสำนักงาน กสทช. หรือผานระบบการย ื ่นคำขอรับอนุญาต 
ทางอิเล็กทรอนิกส สำหรับผูประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน (ระบบ e-BCS) โดยสำนักงาน 
กสทช. จะคืนหนังสอืคำ้ประกันอิเล็กทรอนิกส (e-LG) ใหแกธนาคารผูออกหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกสภายใน 
สิบหาวันทำการนับแตวันที่ไดรับชำระคาธรรมเนียมใบอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีครบถวน 
 เงินคาธรรมเนียมใบอนุญาตใหใชคล่ืนความถ่ียังไมรวมภาษี คาธรรมเนียมตาง ๆ และดอกเบี้ยตามท่ี
กฎหมายกำหนด 
 กรณีที ่ผู ชนะการประมูลไมชำระคาธรรมเนียมใบอนุญาตใหใชคลื ่นความถี ่ใหครบถวนภายใน
ระยะเวลาที ่กำหนด จะถือวาผูชนะการประมูลกระทำผิดเงื ่อนไขของประกาศนี ้ และให กสทช. เพิกถอน 
ผลการประมูล 
 ผู ชนะการประมูลที ่ไมชำระคาธรรมเนียมใบอนุญาตภายในระยะเวลาที ่กำหนด จะตองชดใช
คาเสียหายในกรณีที ่ต องจัดการประมูลใหม และมิใหผู ขอรับใบอนุญาตรายดังกลาวเขารวมการประมูล 
เปนระยะเวลาสองปนับแตวันที ่กสทช. ตัดรายชื่อผูขอรับใบอนุญาตดังกลาวออกจากการเปนผูเขารวมการประมูล
หรือผูชนะการประมูล แลวแตกรณ ี
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 (๒) การแจงขอมูลส่ิงอำนวยความสะดวกดานกระจายเสียง 
 ผูชนะการประมูลตองแจงขอมูลสิ่งอำนวยความสะดวกดานกระจายเสียงเพื่อประกอบการพิจารณา
อนุญาตใหใชคลื่นความถ่ี ตามขอ 20 (๒) ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และ
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง หลกัเกณฑและวิธีการอนุญาตใหใชคล่ืนความถี่สำหรับการใหบริการกระจายเสียง 
และขอ ๑๘ ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่ในระบบเอฟเอ็ม สำหรับการใหบริการกระจายเสียง 
ประเภทกิจการทางธุรกิจ ใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจงการเปนผูชนะการประมูล  
 (๓) การย่ืนคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 
 ผู ชนะการประมูลจะตองชำระคาธรรมเนียมการขออนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง และ 
ยื่นคำขออนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงพรอมทั ้งเอกสารหลักฐานที่เกี ่ยวของตามขอ ๙ ของประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการ
อนุญาตการใหบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่มเติม ใหครบถวนและสอดคลองตาม
ระดับการใชงานคลื่นความถี่เพื่อการประกอบกิจการกระจายเสียง ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง
การเปนผูชนะการประมูล 
 (๔) การย่ืนคำขอรับใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยวิทยุคมนาคม 
 ผู ชนะการประมูลจะตองยื ่นคำขอรับใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยวิทยุคมนาคมและชำระ
คาธรรมเนียมใบอนุญาตและคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของใหครบถวน ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง
การเปนผูชนะการประมูล เวนแตกรณีที่สิ ่งอำนวยความสะดวกดานกระจายเสียงที่ผู ชนะการประมูลแจงไวยัง 
ไมพรอมใหบริการ ใหผูชนะการประมูลดำเนินการยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยวิทยุคมนาคมใหแลว
เสร็จภายในหกเดือนนับแตวนัท่ีไดรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่จาก กสทช. 

ขอ ๑๔ การพิจารณาอนุญาตใหใชคล่ืนความถีแ่ละประกอบกิจการกระจายเสียง  
 การพิจารณาอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ การออกใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ สิทธิและหนาที่ของผูรับ
ใบอนุญาต และการกำกับดูแลการใชงานคลื่นความถี่ ใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่สำหรับการ
ใหบริการกระจายเสียง  
 การพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง ใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตการใหบริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพ่ิมเติม 
 เมื่อ กสทช. อนุญาตใหประกอบกิจการกระจายเสียงแลว ใหถือวาไดรับอนุญาตใหมีและใชเครื่องวิทยุ
คมนาคมและตั้งสถานีวิทยุคมนาคมตามกฎหมายวาดวยวิทยคุมนาคมดวย ทั้งน้ี เฉพาะในสวนท่ีเก่ียวกับเครื่องวิทยุ
คมนาคมท่ีระบุไวในคำขออนุญาต  
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ขอ ๑๕ การแจงผลการพิจารณาหรือการแจงการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวของ  
 การแจงผลการพิจารณาหรือการแจงคำสั่งทางปกครองหรือการแจงใหทราบเกี่ยวกับการดำเนินการ
อื่นใดที ่เกี่ยวของกับการยื ่นคำขอรับใบอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีในครั ้งนี ้ สำนักงาน กสทช. จะแจงผานทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) ที่ผูขอรับใบอนุญาตไดลงทะเบียนไวผานทางระบบการยื่นคำขอรับอนุญาตทาง
อิเล็กทรอนิกส สำหรับผูประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน (ระบบ e-BCS) หรือระบบสารสนเทศ
อื่นใดที่สำนักงาน กสทช. กำหนด ภายในเจ็ดวันนับถัดจากวันที่ กสทช. หรือพนักงานเจาหนาที่พิจารณาแลวเสร็จ 
โดยใหถือวาการแจงดังกลาวเปนหลักฐานในการดำเนินการยื่นคำขอและการแจงผลการพิจารณา และใหถือวา 
ผูขอรับใบอนุญาตไดรับแจงคำสั่งโดยชอบทันทีเมื่อไดรับคำสั่งดังกลาวผานระบบการยื่นคำขอรับอนุญาตทาง
อิเล็กทรอนิกส สำหรับผูประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน (ระบบ e-BCS) จดหมายอิเล็กทรอนิกส 
(E-mail) หรือระบบสารสนเทศอ่ืนใดที่สำนักงาน กสทช. กำหนด 



ภาคผนวก ก 

คลืน่ความถีท่ี่จะอนุญาตและขอบเขตพื้นที่การใหบ้ริการ 

   

คลื่นความถี่ที่จะอนุญาตในคราวนี้ มีจำนวน 74 คลื่นความถี่ ดังต่อไปนี้ 

ภาค ลำดับ พื้นทีใ่หบ้ริการ ความถี ่(MHz) 

กรงุเทพมหานครและปรมิณฑล 1 กรุงเทพมหานคร 95.00 
  2 กรุงเทพมหานคร 96.50 
  3 กรุงเทพมหานคร 97.50 
  4 กรุงเทพมหานคร 98.50 
  5 กรุงเทพมหานคร 99.00 
  6 กรุงเทพมหานคร 100.50 
  7 กรุงเทพมหานคร 105.50 
  8 กรุงเทพมหานคร 106.50 
  9 กรุงเทพมหานคร 107.00 

ภาคเหนือ 10 จังหวัดลำปาง  99.00 
  11 จังหวัดแพร ่ 93.00 
  12 จังหวัดตาก  97.25 
  13 จังหวัดเชียงใหม่ 100.75 
  14 จังหวัดแม่ฮ่องสอน  99.50 
  15 จังหวัดแม่ฮ่องสอน  102.00 
  16 จังหวัดลำพูน  96.50 
  17 จังหวัดพิษณุโลก  106.25 
  18 จังหวัดสุโขทัย  99.25 
  19 จังหวัดอุตรดิตถ์  98.50 
  20 จังหวัดเชียงราย  101.25 
  21 จังหวัดพะเยา  97.25 
  22 จังหวัดน่าน  92.00 
  23 จังหวัดอุทัยธานี  101.75 



ภาค ลำดับ พื้นทีใ่หบ้ริการ ความถี ่(MHz) 

 ภาคเหนอื 24 จังหวัดกำแพงเพชร  92.75 
  25 จังหวัดพิจิตร 107.75 

ภาคกลาง 26 จังหวัดจันทบุร ี 95.25 
  27 จังหวัดตราด  107.25 
  28 จังหวัดระยอง  96.75 
  29 จังหวัดชลบุรี  107.75 
  30 จังหวัดกาญจนบุรี  107.25 
  31 จังหวัดสิงห์บุรี  91.25 

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ 32 จังหวัดขอนแก่น  90.75 
  33 จังหวัดขอนแก่น  93.25 
  34 จังหวัดขอนแก่น  98.50 

  35 จังหวัดมหาสารคาม  100.50 
  36 จังหวัดกาฬสินธุ์  92.00 
  37 จังหวัดร้อยเอ็ด  101.00 
  38 จังหวัดยโสธร  95.25 
  39 จังหวัดอุบลราชธาน ี 102.00 
  40 จังหวัดอุบลราชธาน ี 107.00 
  41 จังหวัดศรีสะเกษ  95.00 
  42 จังหวัดสุรินทร์  99.75 
  43 จังหวัดนครราชสีมา  95.75 
  44 จังหวัดนครราชสีมา  106.25 
  45 จังหวัดบุรีรัมย ์ 92.00 
  46 จังหวัดชัยภูม ิ 102.00 
  47 จังหวัดอุดรธานี  91.50 
  48 จังหวัดอุดรธานี  99.00 
  49 จังหวัดหนองคาย  102.50 
  50 จังหวัดเลย  100.00 
  51 จังหวัดนครพนม  93.50 



ภาค ลำดับ พื้นทีใ่หบ้ริการ ความถี ่(MHz) 

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ 52 จังหวัดสกลนคร  107.00 
ภาคใต ้ 53 จังหวัดสงขลา  96.50 

  54 จังหวัดสงขลา  102.25 

  55 จังหวัดสตูล  93.25 

  56 จังหวัดสตูล  99.50 

  57 จังหวัดยะลา  102.50 

  58 จังหวัดปัตตานี  91.00 

  59 จังหวัดนราธิวาส  96.00 

  60 จังหวัดภูเก็ต  89.00 

  61 จังหวัดภูเก็ต  90.50 

  62 จังหวัดภูเก็ต  101.50 

  63 จังหวัดพังงา  91.75 

  64 จังหวัดกระบ่ี 105.00 

  65 จังหวัดนครศรีธรรมราช  104.50 

  66 จังหวัดตรัง  106.25 

  67 จังหวัดพัทลุง  95.75 

  68 จังหวัดสุราษฎร์ธานี  102.00 

  69 จังหวัดระนอง  100.50 

  70 จังหวัดระนอง  105.75 

  71 จังหวัดชุมพร  90.75 

  72 จังหวัดชุมพร  104.75 

  73 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 98.75 

  74 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 106.75 
 

 



ล ำดับที่ ๑ คลื่นควำมถี่ ๙๕.๐๐ MHz กรุงเทพมหำนคร 
   

๑. ขอบเขตพื้นที่กำรให้บริกำร  

จังหวัด อ ำเภอ/เขต ต ำบล/แขวง 
กรุงเทพมหานคร พระนคร ดุสิต หนองจอก บางรัก บางเขน บางกะปิ ปทุมวัน  

ป้อมปราบศัตรูพ่าย พระโขนง มีนบุรี ลาดกระบัง ยานนาวา  
สัมพันธวงศ ์พญาไท ธนบุรี บางกอกใหญ่ ห้วยขวาง คลองสาน 
ตลิ่งชัน บางกอกน้อย บางขุนเทียน ภาษีเจริญ ราษฎร์บูรณะ 
บางพลัด ดินแดง บึงกุ่ม สาทร บางซื่อ จตุจักร บางคอแหลม 
ประเวศ คลองเตย สวนหลวง จอมทอง ดอนเมือง ราชเทวี 
ลาดพร้าว วัฒนา บางแค หลักสี่ สายไหม คันนายาว สะพานสูง 
วังทองหลาง คลองสามวา บางนา ทวีวัฒนา ทุ่งครุ บางบอน 

พระบรมมหาราชวัง วังบูรพาภิรมย์ วัดราชบพิธ ส าราญราษฎร์ ศาลเจ้าพ่อเสือ 
เสาชิงช้า บวรนิเวศ ตลาดยอด ชนะสงคราม บ้านพานถม บางขุนพรหม 
วัดสามพระยา ดุสิต วชิรพยาบาล สวนจิตรลดา สี่แยกมหานาค  
ถนนนครไชยศรี กระทุ่มราย หนองจอก คลองสิบ โคกแฝด คู้ฝั่งเหนือ 
ล าผักชี ล าต้อยติ่ง มหาพฤฒาราม สีลม สุริยวงศ ์บางรัก สี่พระยา 
อนุสาวรีย์ ท่าแร้ง คลองจั่น หัวหมาก รองเมือง วังใหม่ ปทุมวัน 
ลุมพิน ีป้อมปราบ วัดเทพศิรินทร์ คลองมหานาค บ้านบาตร วัดโสมนัส 
บางจาก พระโขนงใต้ มีนบุรี แสนแสบ ลาดกระบัง คลองสองต้นนุ่น 
คลองสามประเวศ ล าปลาทิว ทับยาว ขุมทอง ช่องนนทรี บางโพงพาง 
จักรวรรดิ สัมพันธวงศ ์ตลาดน้อย สามเสนใน พญาไท วัดกัลยาณ์ หิรัญรูจี 
บางยี่เรือ บุคคโล ตลาดพลู ดาวคะนอง ส าเหร่ วัดอรุณ วัดท่าพระ ห้วยขวาง 
บางกะปิ สามเสนนอก สมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน บางล าภูล่าง คลองต้นไทร 
คลองชักพระ ตลิ่งชัน ฉิมพลี บางพรม บางระมาด บางเชือกหนัง ศิริราช 
บ้านช่างหล่อ บางขุนนนท ์บางขุนศรี อรุณอมรินทร์ ท่าข้าม แสมด า บางหว้า 
บางด้วน บางแวก คลองขวาง ปากคลองภาษีเจริญ คูหาสวรรค์ ราษฎร์บูรณะ 
บางปะกอก บางพลัด บางอ้อ บางบ าหรุ บางยี่ขัน ดินแดง รัชดาภิเษก 
คลองกุ่ม นวมินทร์ นวลจันทร์ ทุ่งวัดดอน ยานนาวา ทุ่งมหาเมฆ บางซื่อ 
วงศ์สว่าง ลาดยาว เสนานิคม จันทรเกษม จอมพล จตุจักร บางคอแหลม 
วัดพระยาไกร บางโคล่ ประเวศ หนองบอน ดอกไม้ คลองเตย คลองตัน 
พระโขนง สวนหลวง อ่อนนุช พัฒนาการ บางขุนเทียน บางค้อ บางมด 
จอมทอง สีกัน ดอนเมือง สนามบิน ทุ่งพญาไท ถนนพญาไท ถนนเพชรบุรี 



จังหวัด อ ำเภอ/เขต ต ำบล/แขวง 
มักกะสัน ลาดพร้าว จรเข้บัว คลองเตยเหนือ คลองตันเหนือ พระโขนงเหนือ 
บางแค บางแคเหนือ บางไผ่ ทุ่งสองห้อง ตลาดบางเขน สายไหม ออเงิน 
คลองถนน คันนายาว รามอินทรา สะพานสูง ราษฎร์พัฒนา ทับช้าง 
วังทองหลาง สะพานสอง คลองเจ้าคุณสิงห์ พลับพลา สามวาตะวันตก 
สามวาตะวันออก บางชัน ทรายกองดิน ทรายกองดินใต้ บางนาเหนือ 
บางนาใต้ ศาลาธรรมสพน์ ทุ่งครุ คลองบางพราน คลองบางบอน 

สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ บางพลี พระประแดง พระสมุทรเจดีย์ บางเสาธง ปากน  า ส าโรงเหนือ บางเมือง ท้ายบ้าน แพรกษา บางโปรง บางด้วน 
บางเมืองใหม่ เทพารักษ์ ท้ายบ้านใหม่ แพรกษาใหม่ บางพลีใหญ่ 
บางแก้ว บางปลา บางโฉลง ราชาเทวะ หนองปรือ ตลาด บางพ่ึง 
บางจาก บางครุ บางหญ้าแพรก บางหัวเสือ ส าโรงใต้ บางยอ บางกะเจ้า 
บางน  าผึ ง บางกระสอบ บางกอบัว ทรงคนอง ส าโรง ส าโรงกลาง แหลมฟ้าผ่า 
ปากคลองบางปลากด ในคลองบางปลากด บางเสาธง ศีรษะจรเข้น้อย  
ศีรษะจรเข้ใหญ่ 

นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกรวย บางใหญ่ บางบัวทอง ปากเกร็ด สวนใหญ่ ตลาดขวัญ บางเขน บางกระสอ ท่าทราย บางไผ่ บางศรีเมือง 
บางกร่าง ไทรม้า บางรักน้อย วัดชลอ บางกรวย บางสีทอง บางขนุน 
บางขุนกอง บางคูเวียง มหาสวัสดิ์ ปลายบาง บางม่วง บางเลน เสาธงหิน 
บางรักใหญ่ บางรักพัฒนา ปากเกร็ด บางตลาด บ้านใหม่ บางพูด บางตะไนย์ 
คลองพระอุดม ท่าอิฐ เกาะเกร็ด อ้อมเกร็ด คลองข่อย บางพลับ 
คลองเกลือ 

ปทุมธานี เมืองปทุมธานี คลองหลวง ธัญบุรี ล าลูกกา บ้านใหม่ บ้านกลาง บางขะแยง บางคูวัด บางเดื่อ บางพูน บางกะดี  
สวนพริกไทย หลักหก คลองหนึ่ง ประชาธิปัตย์ บึงยี่โถ รังสิต คูคต ลาดสวาย 
บึงค าพร้อย ล าลูกกา บึงทองหลาง 

 
 



ล ำดับที่ ๒ คลื่นควำมถี่ ๙๖.๕๐ MHz กรุงเทพมหำนคร 
   

๑. ขอบเขตพื้นที่กำรให้บริกำร  

จังหวัด อ ำเภอ/เขต ต ำบล/แขวง 
กรุงเทพมหานคร พระนคร ดุสิต หนองจอก บางรัก บางเขน บางกะปิ ปทุมวัน ป้อมปราบ

ศัตรูพ่าย พระโขนง มีนบุรี ลาดกระบัง ยานนาวา สัมพันธวงศ์ 
พญาไท ธนบุรี บางกอกใหญ่ ห้วยขวาง คลองสาน ตลิ่งชัน 
บางกอกน้อย บางขุนเทียน ภาษีเจริญ ราษฎร์บูรณะ บางพลัด 
ดินแดง บึงกุ่ม สาทร บางซื่อ จตุจักร บางคอแหลม ประเวศ 
คลองเตย สวนหลวง จอมทอง ดอนเมือง ราชเทวี ลาดพร้าว 
วัฒนา บางแค หลักสี่ สายไหม คันนายาว สะพานสูง วังทองหลาง 
คลองสามวา บางนา ทวีวัฒนา ทุ่งครุ บางบอน 

พระบรมมหาราชวัง วังบูรพาภิรมย์ วัดราชบพิธ ส าราญราษฎร์ ศาลเจ้าพ่อเสือ 
เสาชิงช้า บวรนิเวศ ตลาดยอด ชนะสงคราม บ้านพานถม บางขุนพรหม 
วัดสามพระยา ดุสิต วชิรพยาบาล สวนจิตรลดา สี่แยกมหานาค 
ถนนนครไชยศรี กระทุ่มราย หนองจอก คลองสิบ โคกแฝด คู้ฝั่งเหนือ 
ล าผักชี ล าต้อยติ่ง มหาพฤฒาราม สีลม สุริยวงศ ์บางรัก สี่พระยา 
อนุสาวรีย์ ท่าแร้ง คลองจั่น หัวหมาก รองเมือง วังใหม่ ปทุมวัน 
ลุมพิน ีป้อมปราบ วัดเทพศิรินทร์ คลองมหานาค บ้านบาตร วัดโสมนัส 
บางจาก พระโขนงใต้ มีนบุรี แสนแสบ ลาดกระบัง คลองสองต้นนุ่น 
คลองสามประเวศ ล าปลาทิว ทับยาว ขุมทอง ช่องนนทรี บางโพงพาง 
จักรวรรดิ สัมพันธวงศ ์ตลาดน้อย สามเสนใน พญาไท วัดกัลยาณ์ 
หิรัญรูจี บางยี่เรือ บุคคโล ตลาดพลู ดาวคะนอง ส าเหร่ วัดอรุณ วัดท่าพระ 
ห้วยขวาง บางกะปิ สามเสนนอก สมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน บางล าภูล่าง 
คลองต้นไทร คลองชักพระ ตลิ่งชัน ฉิมพลี บางพรม บางระมาด บางเชือกหนัง 
ศิริราช บ้านช่างหล่อ บางขุนนนท์ บางขุนศรี อรุณอมรินทร์ ท่าข้าม แสมด า 
บางหว้า บางด้วน บางแวก คลองขวาง ปากคลองภาษีเจริญ คูหาสวรรค์ 
ราษฎร์บูรณะ บางปะกอก บางพลัด บางอ้อ บางบ าหรุ บางยี่ขัน ดินแดง 
รัชดาภิเษก คลองกุ่ม นวมินทร์ นวลจันทร์ ทุ่งวัดดอน ยานนาวา ทุ่งมหาเมฆ 
บางซื่อ วงศ์สว่าง ลาดยาว เสนานิคม จันทรเกษม จอมพล จตุจักร 
บางคอแหลม วัดพระยาไกร บางโคล่ ประเวศ หนองบอน ดอกไม ้คลองเตย 
คลองตัน พระโขนง สวนหลวง อ่อนนุช พัฒนาการ บางขุนเทียน บางค้อ 
บางมด จอมทอง สีกัน ดอนเมือง สนามบิน ทุ่งพญาไท ถนนพญาไท 



จังหวัด อ ำเภอ/เขต ต ำบล/แขวง 
ถนนเพชรบุรี มักกะสัน ลาดพร้าว จรเข้บัว คลองเตยเหนือ คลองตันเหนือ 
พระโขนงเหนือ บางแค บางแคเหนือ บางไผ่ ทุ่งสองห้อง ตลาดบางเขน 
สายไหม ออเงิน คลองถนน คันนายาว รามอินทรา สะพานสูง ราษฎร์พัฒนา 
ทับช้าง วังทองหลาง สะพานสอง คลองเจ้าคุณสิงห์ พลับพลา สามวาตะวันตก 
สามวาตะวันออก บางชัน ทรายกองดิน ทรายกองดินใต้ บางนาเหนือ 
บางนาใต้ ศาลาธรรมสพน์ ทุ่งครุ คลองบางพราน คลองบางบอน 

สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ บางพลี พระประแดง พระสมุทรเจดีย์ บางเสาธง ปากน  า ส าโรงเหนือ บางเมือง ท้ายบ้าน แพรกษา บางโปรง บางด้วน 
บางเมืองใหม่ เทพารักษ์ ท้ายบ้านใหม่ แพรกษาใหม่ บางพลีใหญ่ บางแก้ว 
บางปลา บางโฉลง ราชาเทวะ หนองปรือ ตลาด บางพ่ึง บางจาก บางครุ 
บางหญ้าแพรก บางหัวเสือ ส าโรงใต้ บางยอ บางกะเจ้า บางน  าผึ ง  
บางกระสอบ บางกอบัว ทรงคนอง ส าโรง ส าโรงกลาง แหลมฟ้าผ่า 
ปากคลองบางปลากด ในคลองบางปลากด บางเสาธง ศีรษะจรเข้น้อย 
ศีรษะจรเข้ใหญ่  

นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกรวย บางใหญ่ บางบัวทอง ปากเกร็ด สวนใหญ่ ตลาดขวัญ บางเขน บางกระสอ ท่าทราย บางไผ่ บางศรีเมือง 
บางกร่าง ไทรม้า บางรักน้อย วัดชลอ บางกรวย บางสีทอง บางขนุน 
บางขุนกอง บางคูเวียง มหาสวัสดิ์ ปลายบาง บางม่วง บางเลน เสาธงหิน 
บางรักใหญ่ บางรักพัฒนา ปากเกร็ด บางตลาด บ้านใหม่ บางพูด 
บางตะไนย์ คลองพระอุดม ท่าอิฐ เกาะเกร็ด อ้อมเกร็ด คลองข่อย 
บางพลับ คลองเกลือ 

ปทุมธานี เมืองปทุมธานี คลองหลวง ธัญบุรี ล าลูกกา บ้านใหม่ บ้านกลาง บางขะแยง บางคูวัด บางเดื่อ บางพูน บางกะดี 
สวนพริกไทย หลักหก คลองหนึ่ง ประชาธิปัตย์ บึงยี่โถ รังสิต คูคต 
ลาดสวาย บึงค าพร้อย ล าลูกกา บึงทองหลาง 

 
 



ล ำดับที่ ๓ คลื่นควำมถี่ ๙๗.๕๐ MHz กรุงเทพมหำนคร 
   

๑. ขอบเขตพื้นที่กำรให้บริกำร  

จังหวัด อ ำเภอ/เขต ต ำบล/แขวง 
กรุงเทพมหานคร พระนคร ดุสิต หนองจอก บางรัก บางเขน บางกะปิ ปทุมวัน ป้อมปราบ

ศัตรูพ่าย พระโขนง มีนบุรี ลาดกระบัง ยานนาวา สัมพันธวงศ์ 
พญาไท ธนบุรี บางกอกใหญ่ ห้วยขวาง คลองสาน ตลิ่งชัน  
บางกอกน้อย บางขุนเทียน ภาษีเจริญ ราษฎร์บูรณะ บางพลัด 
ดินแดง บึงกุ่ม สาทร บางซื่อ จตุจักร บางคอแหลม ประเวศ 
คลองเตย สวนหลวง จอมทอง ดอนเมือง ราชเทวี ลาดพร้าว วัฒนา 
บางแค หลักสี่ สายไหม คันนายาว สะพานสูง วังทองหลาง  
คลองสามวา บางนา ทวีวัฒนา ทุ่งครุ บางบอน 

พระบรมมหาราชวัง วังบูรพาภิรมย์ วัดราชบพิธ ส าราญราษฎร์ ศาลเจ้าพ่อเสือ 
เสาชิงช้า บวรนิเวศ ตลาดยอด ชนะสงคราม บ้านพานถม บางขุนพรหม 
วัดสามพระยา ดุสิต วชิรพยาบาล สวนจิตรลดา สี่แยกมหานาค 
ถนนนครไชยศรี กระทุ่มราย หนองจอก คลองสิบ โคกแฝด คู้ฝั่งเหนือ 
ล าผักชี ล าต้อยติ่ง มหาพฤฒาราม สีลม สุริยวงศ ์บางรัก สี่พระยา อนุสาวรีย์ 
ท่าแร้ง คลองจั่น หัวหมาก รองเมือง วังใหม่ ปทุมวัน ลุมพินี ป้อมปราบ 
วัดเทพศิรินทร์ คลองมหานาค บ้านบาตร วัดโสมนัส บางจาก พระโขนงใต้ 
มีนบุรี แสนแสบ ลาดกระบัง คลองสองต้นนุ่น คลองสามประเวศ ล าปลาทิว 
ทับยาว ขุมทอง ช่องนนทรี บางโพงพาง จักรวรรดิ สัมพันธวงศ์ ตลาดน้อย 
สามเสนใน พญาไท วัดกัลยาณ์ หิรัญรูจี บางยี่เรือ บุคคโล ตลาดพลู  
ดาวคะนอง ส าเหร่ วัดอรุณ วัดท่าพระ ห้วยขวาง บางกะปิ สามเสนนอก 
สมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน บางล าภูล่าง คลองต้นไทร คลองชักพระ 
ตลิ่งชัน ฉิมพลี บางพรม บางระมาด บางเชือกหนัง ศิริราช บ้านช่างหล่อ 
บางขุนนนท์ บางขุนศรี อรุณอมรินทร์ ท่าข้าม แสมด า บางหว้า บางด้วน 
บางแวก คลองขวาง ปากคลองภาษีเจริญ คูหาสวรรค์ ราษฎร์บูรณะ 
บางปะกอก บางพลัด บางอ้อ บางบ าหรุ บางยี่ขัน ดินแดง รัชดาภิเษก 
คลองกุ่ม นวมินทร์ นวลจันทร์ ทุ่งวัดดอน ยานนาวา ทุ่งมหาเมฆ บางซื่อ 
วงศ์สว่าง ลาดยาว เสนานิคม จันทรเกษม จอมพล จตุจักร บางคอแหลม 
วัดพระยาไกร บางโคล่ ประเวศ หนองบอน ดอกไม้ คลองเตย คลองตัน 
พระโขนง สวนหลวง อ่อนนุช พัฒนาการ บางขุนเทียน บางค้อ บางมด 
จอมทอง สีกัน ดอนเมือง สนามบิน ทุ่งพญาไท ถนนพญาไท ถนนเพชรบุรี 



จังหวัด อ ำเภอ/เขต ต ำบล/แขวง 
มักกะสัน ลาดพร้าว จรเข้บัว คลองเตยเหนือ คลองตันเหนือ พระโขนงเหนือ 
บางแค บางแคเหนือ บางไผ่ ทุ่งสองห้อง ตลาดบางเขน สายไหม ออเงิน 
คลองถนน คันนายาว รามอินทรา สะพานสูง ราษฎร์พัฒนา ทับช้าง 
วังทองหลาง สะพานสอง คลองเจ้าคุณสิงห์ พลับพลา สามวาตะวันตก 
สามวาตะวันออก บางชัน ทรายกองดิน ทรายกองดินใต้ บางนาเหนือ 
บางนาใต้ ศาลาธรรมสพน์ ทุ่งครุ คลองบางพราน คลองบางบอน 

สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ บางพลี พระประแดง พระสมุทรเจดีย์ บางเสาธง ปากน  า ส าโรงเหนือ บางเมือง ท้ายบ้าน แพรกษา บางโปรง บางด้วน 
บางเมืองใหม่ เทพารักษ์ ท้ายบ้านใหม่ แพรกษาใหม่ บางพลีใหญ่ บางแก้ว 
บางปลา บางโฉลง ราชาเทวะ หนองปรือ ตลาด บางพ่ึง บางจาก บางครุ 
บางหญ้าแพรก บางหัวเสือ ส าโรงใต้ บางยอ บางกะเจ้า บางน  าผึ ง 
บางกระสอบ บางกอบัว ทรงคนอง ส าโรง ส าโรงกลาง แหลมฟ้าผ่า 
ปากคลองบางปลากด ในคลองบางปลากด บางเสาธง ศีรษะจรเข้น้อย 
ศีรษะจรเข้ใหญ่ 

นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกรวย บางใหญ่ บางบัวทอง ปากเกร็ด สวนใหญ่ ตลาดขวัญ บางเขน บางกระสอ ท่าทราย บางไผ่ บางศรีเมือง 
บางกร่าง ไทรม้า บางรักน้อย วัดชลอ บางกรวย บางสีทอง บางขนุน 
บางขุนกอง บางคูเวียง มหาสวัสดิ์ ปลายบาง บางม่วง บางเลน เสาธงหิน 
บางรักใหญ่ บางรักพัฒนา ปากเกร็ด บางตลาด บ้านใหม่ บางพูด บางตะไนย์ 
คลองพระอุดม ท่าอิฐ เกาะเกร็ด อ้อมเกร็ด คลองข่อย บางพลับ คลองเกลือ 

ปทุมธานี เมืองปทุมธานี คลองหลวง ธัญบุรี ล าลูกกา บ้านใหม่ บ้านกลาง บางขะแยง บางคูวัด บางเดื่อ บางพูน บางกะดี 
สวนพริกไทย หลักหก คลองหนึ่ง ประชาธิปัตย์ บึงยี่โถ รังสิต คูคต 
ลาดสวาย บึงค าพร้อย ล าลูกกา บึงทองหลาง 

 

 
 



ล ำดับที่ ๔ คลื่นควำมถี่ ๙๘.๕๐ MHz กรุงเทพมหำนคร 
   

๑. ขอบเขตพื้นที่กำรให้บริกำร  

จังหวัด อ ำเภอ/เขต ต ำบล/แขวง 
กรุงเทพมหานคร พระนคร ดุสิต บางรัก บางเขน บางกะปิ ปทุมวัน ป้อมปราบศัตรูพ่าย  

พระโขนง มีนบุรี ลาดกระบัง ยานนาวา สัมพันธวงศ์ พญาไท ธนบุรี 
บางกอกใหญ่ ห้วยขวาง คลองสาน ตลิ่งชัน บางกอกน้อย บางขุนเทียน  
ภาษีเจริญ ราษฎร์บูรณะ บางพลัด ดินแดง บึงกุ่ม สาทร บางซื่อ จตุจักร 
บางคอแหลม ประเวศ คลองเตย สวนหลวง จอมทอง ดอนเมือง  
ราชเทวี ลาดพร้าว วัฒนา บางแค หลักสี่ สายไหม คันนายาว สะพานสูง 
วังทองหลาง คลองสามวา บางนา ทวีวัฒนา ทุ่งครุ บางบอน 

พระบรมมหาราชวัง วังบูรพาภิรมย์ วัดราชบพิธ ส าราญราษฎร์ ศาลเจ้าพ่อเสือ  
เสาชิงช้า บวรนิเวศ ตลาดยอด ชนะสงคราม บ้านพานถม บางขุนพรหม  
วัดสามพระยา ดุสิต วชิรพยาบาล สวนจิตรลดา สี่แยกมหานาค ถนนนครไชยศรี 
มหาพฤฒาราม สีลม สุริยวงศ ์บางรัก สี่พระยา อนุสาวรีย์ ท่าแร้ง คลองจั่น 
หัวหมาก รองเมือง วังใหม ่ปทุมวัน ลุมพินี ป้อมปราบ วัดเทพศิรินทร์  
คลองมหานาค บ้านบาตร วัดโสมนัส บางจาก พระโขนงใต้ มีนบุรี ลาดกระบัง 
คลองสองต้นนุ่น ช่องนนทรี บางโพงพาง จักรวรรดิ สัมพันธวงศ์ ตลาดน้อย  
สามเสนใน พญาไท วัดกลัยาณ ์หิรัญรูจี บางยี่เรือ บุคคโล ตลาดพลู 
ดาวคะนอง ส าเหร ่วัดอรุณ วดัท่าพระ ห้วยขวาง บางกะปิ สามเสนนอก 
สมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน บางล าภูล่าง คลองต้นไทร คลองชักพระ ตลิ่งชัน 
ฉิมพลี บางพรม บางระมาด บางเชือกหนัง ศิริราช บ้านช่างหล่อ บางขุนนนท์ 
บางขุนศรี อรุณอมรินทร์ ท่าข้าม แสมด า บางหว้า บางด้วน บางจาก บางแวก 
คลองขวาง ปากคลองภาษีเจริญ คูหาสวรรค์ ราษฎร์บูรณะ บางปะกอก  
บางพลัด บางอ้อ บางบ าหรุ บางยี่ขัน ดินแดง รัชดาภิเษก คลองกุ่ม นวมินทร์ 
นวลจันทร์ ทุ่งวัดดอน ยานนาวา ทุ่งมหาเมฆ บางซื่อ วงศ์สว่าง ลาดยาว  
เสนานิคม จันทรเกษม จอมพล จตุจักร บางคอแหลม วัดพระยาไกร บางโคล่ 
ประเวศ หนองบอน ดอกไม้ คลองเตย คลองตัน พระโขนง สวนหลวง อ่อนนุช 
พัฒนาการ บางขุนเทียน บางค้อ บางมด จอมทอง สีกัน ดอนเมือง สนามบิน 
ทุ่งพญาไท ถนนพญาไท ถนนเพชรบุร ีมักกะสัน ลาดพร้าว จรเข้บัว คลองเตยเหนือ  
คลองตันเหนือ พระโขนงเหนือ บางแค บางแคเหนือ บางไผ่ หลักสอง ทุ่งสองห้อง 



จังหวัด อ ำเภอ/เขต ต ำบล/แขวง 
ตลาดบางเขน สายไหม ออเงิน คลองถนน คันนายาว รามอินทรา สะพานสูง 
ราษฎร์พัฒนา ทับช้าง วังทองหลาง สะพานสอง คลองเจ้าคุณสิงห์ พลับพลา  
สามวาตะวันตก บางชัน บางนาเหนือ บางนาใต้ ทวีวัฒนา ศาลาธรรมสพน์ 
บางมด ทุ่งครุ คลองบางพราน คลองบางบอน 

สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ บางพลี พระประแดง พระสมุทรเจดีย์ ปากน  า ส าโรงเหนือ บางโปรง บางด้วน บางเมืองใหม่ เทพารักษ์ บางแก้ว  
ราชาเทวะ ตลาดบางพ่ึง บางจาก บางครุ บางหญ้าแพรก บางหัวเสือ ส าโรงใต ้ 
บางยอ บางกะเจ้า บางน  าผึ ง บางกระสอบ บางกอบัว ทรงคนอง ส าโรง  
ส าโรงกลาง ปากคลองบางปลากด 

นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกรวย บางใหญ่ บางบัวทอง ปากเกร็ด สวนใหญ่ ตลาดขวัญ บางเขน บางกระสอ ท่าทราย บางไผ่ บางศรีเมือง  
บางกร่าง ไทรม้า บางรักน้อย วัดชลอ บางกรวย บางสีทอง บางขนุน  
บางขุนกอง บางคูเวียง มหาสวัสดิ์ ปลายบาง ศาลากลาง บางม่วง บางแม่นาง 
บางเลน เสาธงหิน บางใหญ่ บางรักใหญ่ พิมลราช บางรักพัฒนา ปากเกร็ด 
บางตลาด บ้านใหม่ บางพูด บางตะไนย์ คลองพระอุดม ท่าอิฐ เกาะเกร็ด  
อ้อมเกร็ด บางพลับ คลองเกลือ 

ปทุมธานี เมืองปทุมธานี บ้านใหม่ บางขะแยง บางคูวัด 

 

 

 

 
 



ล ำดับที่ ๕ คลื่นควำมถี่ ๙๙.๐๐ MHz กรุงเทพมหำนคร 
   

๑. ขอบเขตพื้นที่กำรให้บริกำร  

จังหวัด อ ำเภอ/เขต ต ำบล/แขวง 
กรุงเทพมหานคร พระนคร ดุสิต หนองจอก บางรัก บางเขน บางกะปิ ปทุมวัน 

ป้อมปราบศัตรูพ่าย พระโขนง มีนบุรี ลาดกระบัง ยานนาวา 
สัมพันธวงศ ์พญาไท ธนบุรี บางกอกใหญ่ ห้วยขวาง คลองสาน 
ตลิ่งชัน บางกอกน้อย บางขุนเทียน ภาษีเจริญ ราษฎร์บูรณะ 
บางพลัด ดินแดง บึงกุ่ม สาทร บางซื่อ จตุจักร บางคอแหลม 
ประเวศ คลองเตย สวนหลวง จอมทอง ดอนเมือง ราชเทวี 
ลาดพร้าว วัฒนา บางแค หลักสี่ สายไหม คันนายาว สะพานสูง 
วังทองหลาง คลองสามวา บางนา ทวีวัฒนา ทุ่งครุ บางบอน 

พระบรมมหาราชวัง วังบูรพาภิรมย์ วัดราชบพิธ ส าราญราษฎร์ 
ศาลเจ้าพ่อเสือ เสาชิงช้า บวรนิเวศ ตลาดยอด ชนะสงคราม บ้านพานถม 
บางขุนพรหม วัดสามพระยา ดุสิต วชิรพยาบาล สวนจิตรลดา  
สี่แยกมหานาค ถนนนครไชยศรี กระทุ่มราย หนองจอก คลองสิบ 
โคกแฝด คู้ฝั่งเหนือ ล าผักชี ล าต้อยติ่ง มหาพฤฒาราม สีลม สุริยวงศ ์
บางรัก สี่พระยา อนุสาวรีย์ ท่าแร้ง คลองจั่น หัวหมาก รองเมือง วังใหม่ 
ปทุมวัน ลุมพิน ีป้อมปราบ วัดเทพศิรินทร์ คลองมหานาค บ้านบาตร 
วัดโสมนัส บางจาก พระโขนงใต ้มีนบุรี แสนแสบ ลาดกระบัง 
คลองสองต้นนุ่น คลองสามประเวศ ล าปลาทิว ทับยาว ขุมทอง 
ช่องนนทรี บางโพงพาง จักรวรรดิ สัมพันธวงศ ์ตลาดน้อย สามเสนใน 
พญาไท วัดกัลยาณ์ หิรัญรูจี บางยี่เรือ บุคคโล ตลาดพลู ดาวคะนอง 
ส าเหร่ วัดอรุณ วัดท่าพระ ห้วยขวาง บางกะปิ สามเสนนอก  
สมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน บางล าภูล่าง คลองต้นไทร คลองชักพระ 
ตลิ่งชัน ฉิมพลี บางพรม บางระมาด บางเชือกหนัง ศิริราช บ้านช่างหล่อ 
บางขุนนนท์ บางขุนศรี อรุณอมรินทร์ ท่าข้าม แสมด า บางหว้า บางด้วน 
บางแวก คลองขวาง ปากคลองภาษีเจริญ คูหาสวรรค์ ราษฎร์บูรณะ 
บางปะกอก บางพลัด บางอ้อ บางบ าหรุ บางยี่ขัน ดินแดง รัชดาภิเษก 
คลองกุ่ม นวมินทร์ นวลจันทร์ ทุ่งวัดดอน ยานนาวา ทุ่งมหาเมฆ 
บางซื่อ วงศ์สว่าง ลาดยาว เสนานิคม จันทรเกษม จอมพล จตุจักร  
บางคอแหลม วัดพระยาไกร บางโคล่ ประเวศ หนองบอน ดอกไม้ 
คลองเตย คลองตัน พระโขนง สวนหลวง อ่อนนุช พัฒนาการ  



จังหวัด อ ำเภอ/เขต ต ำบล/แขวง 
บางขุนเทียน บางค้อ บางมด จอมทอง สีกัน ดอนเมือง สนามบิน 
ทุ่งพญาไท ถนนพญาไท ถนนเพชรบุรี มักกะสัน ลาดพร้าว จรเข้บัว 
คลองเตยเหนือ คลองตันเหนือ พระโขนงเหนือ บางแค บางแคเหนือ 
บางไผ่ ทุ่งสองห้อง ตลาดบางเขน สายไหม ออเงิน คลองถนน 
คันนายาว รามอินทรา สะพานสูง ราษฎร์พัฒนา ทับช้าง วังทองหลาง 
สะพานสอง คลองเจ้าคุณสิงห์ พลับพลา สามวาตะวันตก  
สามวาตะวันออก บางชัน ทรายกองดิน ทรายกองดินใต้ บางนาเหนือ 
บางนาใต้ ศาลาธรรมสพน์ ทุ่งครุ คลองบางพราน คลองบางบอน 

สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ บางพลี พระประแดง พระสมุทรเจดีย์ 
บางเสาธง 

ปากน  า ส าโรงเหนือ บางเมือง ท้ายบ้าน แพรกษา บางโปรง บางด้วน 
บางเมืองใหม่ เทพารักษ์ ท้ายบ้านใหม่ แพรกษาใหม ่บางพลีใหญ่ 
บางแก้ว บางปลา บางโฉลง ราชาเทวะ หนองปรือ ตลาด บางพ่ึง 
บางจาก บางครุ บางหญ้าแพรก บางหัวเสือ ส าโรงใต ้บางยอ บางกะเจ้า 
บางน  าผึ ง บางกระสอบ บางกอบัว ทรงคนอง ส าโรง ส าโรงกลาง 
แหลมฟ้าผ่า ปากคลองบางปลากด ในคลองบางปลากด บางเสาธง 
ศีรษะจรเข้น้อย ศีรษะจรเข้ใหญ่ 

นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกรวย บางใหญ่ บางบัวทอง ปากเกร็ด สวนใหญ่ ตลาดขวัญ บางเขน บางกระสอ ท่าทราย บางไผ่ บางศรีเมือง 
บางกร่าง ไทรม้า บางรักน้อย วัดชลอ บางกรวย บางสีทอง บางขนุน 
บางขุนกอง บางคูเวียง มหาสวัสดิ์ ปลายบาง บางม่วง บางเลน 
เสาธงหิน บางรักใหญ่ บางรักพัฒนา ปากเกร็ด บางตลาด บ้านใหม่ 
บางพูด บางตะไนย์ คลองพระอุดม ท่าอิฐ เกาะเกร็ด อ้อมเกร็ด 
คลองข่อย บางพลับ คลองเกลือ 

ปทุมธานี เมืองปทุมธานี คลองหลวง ธัญบุรี ล าลูกกา บ้านใหม่ บ้านกลาง บางขะแยง บางคูวัด บางเดื่อ บางพูน บางกะดี 
สวนพริกไทย หลักหก คลองหนึ่ง ประชาธิปัตย์ บึงยี่โถ คูคต ลาดสวาย 
บึงค าพร้อย ล าลูกกา บึงทองหลาง 

 



ล ำดับที่ ๖ คลื่นควำมถี่ ๑๐๐.๕๐ MHz กรุงเทพมหำนคร 
   

๑. ขอบเขตพื้นที่กำรให้บริกำร  

จังหวัด อ ำเภอ/เขต ต ำบล/แขวง 
กรุงเทพมหานคร พระนคร ดุสิต หนองจอก บางรัก บางเขน บางกะปิ ปทุมวัน 

ป้อมปราบศัตรูพ่าย พระโขนง มีนบุรี ลาดกระบัง ยานนาวา 
สัมพันธวงศ ์พญาไท ธนบุรี บางกอกใหญ่ ห้วยขวาง คลองสาน 
ตลิ่งชัน บางกอกน้อย บางขุนเทียน ภาษีเจริญ ราษฎร์บูรณะ 
บางพลัด ดินแดง บึงกุ่ม สาทร บางซื่อ จตุจักร บางคอแหลม 
ประเวศ คลองเตย สวนหลวง จอมทอง ดอนเมือง ราชเทวี 
ลาดพร้าว วัฒนา บางแค หลักสี่ สายไหม คันนายาว สะพานสูง 
วังทองหลาง คลองสามวา บางนา ทวีวัฒนา ทุ่งครุ บางบอน 

พระบรมมหาราชวัง วังบูรพาภิรมย์ วัดราชบพิธ ส าราญราษฎร์ 
ศาลเจ้าพ่อเสือ เสาชิงช้า บวรนิเวศ ตลาดยอด ชนะสงคราม บ้านพานถม 
บางขุนพรหม วัดสามพระยา ดุสิต วชิรพยาบาล สวนจิตรลดา 
สี่แยกมหานาค ถนนนครไชยศรี กระทุ่มราย หนองจอก คลองสิบ 
โคกแฝด คู้ฝั่งเหนือ ล าผักชี ล าต้อยติ่ง มหาพฤฒาราม สีลม สุริยวงศ ์
บางรัก สี่พระยา อนุสาวรีย์ ท่าแร้ง คลองจั่น หัวหมาก รองเมือง วังใหม ่
ปทุมวัน ลุมพิน ีป้อมปราบ วัดเทพศิรินทร์ คลองมหานาค บ้านบาตร  
วัดโสมนัส บางจาก พระโขนงใต ้มีนบุรี แสนแสบ ลาดกระบัง  
คลองสองต้นนุ่น คลองสามประเวศ ล าปลาทิว ทับยาว ขุมทอง  
ช่องนนทรี บางโพงพาง จักรวรรดิ สัมพันธวงศ ์ตลาดน้อย สามเสนใน 
พญาไท วัดกัลยาณ์ หิรัญรูจี บางยี่เรือ บุคคโล ตลาดพลู ดาวคะนอง 
ส าเหร่ วัดอรุณ วัดท่าพระ ห้วยขวาง บางกะปิ สามเสนนอก  
สมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน บางล าภูล่าง คลองต้นไทร คลองชักพระ 
ตลิ่งชัน ฉิมพลี บางพรม บางระมาด บางเชือกหนัง ศิริราช บ้านช่างหล่อ 
บางขุนนนท์ บางขุนศรี อรุณอมรินทร์ ท่าข้าม แสมด า บางหว้า บางด้วน 
บางแวก คลองขวาง ปากคลองภาษีเจริญ คูหาสวรรค์ ราษฎร์บูรณะ  
บางปะกอก บางพลัด บางอ้อ บางบ าหรุ บางยี่ขัน ดินแดง รัชดาภิเษก 
คลองกุ่ม นวมินทร์ นวลจันทร ์ทุ่งวัดดอน ยานนาวา ทุ่งมหาเมฆ บางซื่อ 
วงศ์สว่าง ลาดยาว เสนานิคม จันทรเกษม จอมพล จตุจักร บางคอแหลม 
วัดพระยาไกร บางโคล่ ประเวศ หนองบอน ดอกไม้ คลองเตย คลองตัน 
พระโขนง สวนหลวง อ่อนนุช พัฒนาการ บางขุนเทียน บางค้อ บางมด 



จังหวัด อ ำเภอ/เขต ต ำบล/แขวง 
จอมทอง สีกัน ดอนเมือง สนามบิน ทุ่งพญาไท ถนนพญาไท  
ถนนเพชรบุรี มักกะสัน ลาดพร้าว จรเข้บัว คลองเตยเหนือ  
คลองตันเหนือ พระโขนงเหนือ บางแค บางแคเหนือ บางไผ่ 
ทุ่งสองห้อง ตลาดบางเขน สายไหม ออเงิน คลองถนน คันนายาว 
รามอินทรา สะพานสูง ราษฎร์พัฒนา ทับช้าง วังทองหลาง 
สะพานสอง คลองเจ้าคุณสิงห์ พลับพลา สามวาตะวันตก  
สามวาตะวันออก บางชัน ทรายกองดิน ทรายกองดินใต้ บางนาเหนือ 
บางนาใต้ ศาลาธรรมสพน์ ทุ่งครุ คลองบางพราน คลองบางบอน 

สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ บางพลี พระประแดง พระสมุทรเจดีย์  
บางเสาธง 

ปากน  า ส าโรงเหนือ บางเมือง ท้ายบ้าน แพรกษา บางโปรง บางด้วน 
บางเมืองใหม่ เทพารักษ์ ท้ายบ้านใหม่ แพรกษาใหม่ บางพลีใหญ่ 
บางแก้ว บางปลา บางโฉลง ราชาเทวะ หนองปรือ ตลาด บางพ่ึง 
บางจาก บางครุ บางหญ้าแพรก บางหัวเสือ ส าโรงใต ้บางยอ บางกะเจ้า 
บางน  าผึ ง บางกระสอบ บางกอบัว ทรงคนอง ส าโรง ส าโรงกลาง 
แหลมฟ้าผ่า ปากคลองบางปลากด ในคลองบางปลากด บางเสาธง 
ศีรษะจรเข้น้อย ศีรษะจรเข้ใหญ่ 

นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกรวย บางใหญ่ บางบัวทอง ปากเกร็ด สวนใหญ่ ตลาดขวัญ บางเขน บางกระสอ ท่าทราย บางไผ่ บางศรีเมือง 
บางกร่าง ไทรม้า บางรักน้อย วัดชลอ บางกรวย บางสีทอง บางขนุน 
บางขุนกอง บางคูเวียง มหาสวัสดิ์ ปลายบาง บางม่วง บางเลน เสาธงหิน 
บางรักใหญ่ บางรักพัฒนา ปากเกร็ด บางตลาด บ้านใหม่ บางพูด 
บางตะไนย์ คลองพระอุดม ท่าอิฐ เกาะเกร็ด อ้อมเกร็ด คลองข่อย  
บางพลับ คลองเกลือ 

ปทุมธานี เมืองปทุมธานี คลองหลวง ธัญบุรี ล าลูกกา บ้านใหม่ บ้านกลาง บางขะแยง บางคูวัด บางเดื่อ บางพูน บางกะดี 
สวนพริกไทย หลักหก คลองหนึ่ง ประชาธิปัตย์ บึงยี่โถ คูคต ลาดสวาย 
บึงค าพร้อย ล าลูกกา บึงทองหลาง 

 



ล ำดับที่ ๗ คลื่นควำมถี่ ๑๐๕.๕๐ MHz กรุงเทพมหำนคร 
   

๑. ขอบเขตพื้นที่กำรให้บริกำร  

จังหวัด อ ำเภอ/เขต ต ำบล/แขวง 
กรุงเทพมหานคร พระนคร ดุสิต บางรัก ปทุมวัน ป้อมปราบศัตรูพ่าย พระโขนง 

ยานนาวา สัมพันธวงศ ์พญาไท ธนบุรี บางกอกใหญ ่ห้วยขวาง 
คลองสาน ตลิ่งชัน บางกอกน้อย บางขุนเทียน ภาษีเจริญ  
หนองแขม ราษฎร์บูรณะ บางพลัด ดินแดง สาทร บางซื่อ 
จตุจักร บางคอแหลม คลองเตย สวนหลวง จอมทอง ราชเทวี 
วัฒนา บางแค หลักสี่ วังทองหลาง บางนา ทวีวัฒนา ทุ่งครุ 
บางบอน 

พระบรมมหาราชวัง วังบูรพาภิรมย์ วัดราชบพิธ ส าราญราษฎร์  
ศาลเจ้าพ่อเสือ เสาชิงช้า บวรนิเวศ ตลาดยอด ชนะสงคราม บ้านพานถม 
บางขุนพรหม วัดสามพระยา ดุสิต วชิรพยาบาล สวนจิตรลดา 
สี่แยกมหานาค ถนนนครไชยศรี มหาพฤฒาราม สีลม สุริยวงศ์ บางรัก 
สี่พระยา รองเมือง วังใหม ่ปทุมวัน ลุมพิน ีป้อมปราบ วัดเทพศิรินทร์ 
คลองมหานาค บ้านบาตร วัดโสมนัส บางจาก พระโขนงใต้ ช่องนนทรี 
บางโพงพาง จักรวรรดิ สัมพันธวงศ์ ตลาดน้อย สามเสนใน พญาไท 
วัดกัลยาณ์ หิรัญรูจี บางยี่เรือ บุคคโล ตลาดพลู ดาวคะนอง ส าเหร่ 
วัดอรุณ วัดท่าพระ ห้วยขวาง บางกะปิ สามเสนนอก สมเด็จเจ้าพระยา  
คลองสาน บางล าภูล่าง คลองต้นไทร คลองชักพระ ตลิ่งชัน ฉิมพลี  
บางพรม บางระมาด บางเชือกหนัง ศิริราช บ้านช่างหล่อ บางขุนนนท์ 
บางขุนศรี อรุณอมรินทร์ ท่าข้าม แสมด า บางหว้า บางด้วน บางแวก 
คลองขวาง ปากคลองภาษีเจริญ คูหาสวรรค์ หนองแขม หนองค้างพลู 
ราษฎร์บูรณะ บางปะกอก บางพลัด บางอ้อ บางบ าหรุ บางยี่ขัน ดินแดง 
รัชดาภิเษก ทุ่งวัดดอน ยานนาวา ทุ่งมหาเมฆ บางซื่อ วงศ์สว่าง ลาดยาว 
จันทรเกษม จอมพล จตุจักร บางคอแหลม วัดพระยาไกร บางโคล่ 
คลองเตย คลองตัน  พระโขนง สวนหลวง บางขุนเทียน บางค้อ บางมด 
จอมทอง ทุ่งพญาไท ถนนพญาไท ถนนเพชรบุรี มักกะสัน  
คลองเตยเหนือ คลองตันเหนือ พระโขนงเหนือ บางแค บางแคเหนือ 
บางไผ่ หลักสอง ทุ่งสองห้อง วังทองหลาง บางนาเหนือ บางนาใต้ 
ทวีวัฒนา ศาลาธรรมสพน์ ทุ่งครุ บางบอนเหนือ บางบอนใต้  
คลองบางพราน คลองบางบอน 



จังหวัด อ ำเภอ/เขต ต ำบล/แขวง 
สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ พระประแดง พระสมุทรเจดีย์ ส าโรงเหนือ บางโปรง บางด้วน บางเมืองใหม ่เทพารักษ์ ตลาด บางพ่ึง 

บางจาก บางครุ บางหญ้าแพรก บางหัวเสือ ส าโรงใต ้บางยอ บางกะเจ้า 
บางน้ าผึ้ง บางกระสอบ บางกอบัว ทรงคนอง ส าโรง ส าโรงกลาง  
นาเกลือ บ้านคลองสวน แหลมฟ้าผ่า ปากคลองบางปลากด  
ในคลองบางปลากด 

นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกรวย บางใหญ่ บางบัวทอง ไทรน้อย ปากเกร็ด สวนใหญ่ ตลาดขวัญ บางเขน บางกระสอ ท่าทราย บางไผ่ บางศรีเมือง 
บางกร่าง ไทรม้า บางรักน้อย วัดชลอ บางกรวย บางสีทอง บางขนุน 
บางขุนกอง บางคูเวียง มหาสวัสดิ์ ปลายบาง ศาลากลาง บางม่วง 
บางแม่นาง บางเลน เสาธงหิน บางใหญ ่บ้านใหม่ โสนลอย บางบัวทอง 
บางรักใหญ่ บางคูรัด ละหาร พิมลราช บางรักพัฒนา ไทรน้อย  
หนองเพรางาย ทวีวัฒนา ปากเกร็ด บางตลาด คลองพระอุดม ท่าอิฐ 
เกาะเกร็ด อ้อมเกร็ด บางพลับ 

นครปฐม นครชัยศรี บางเลน สามพราน พุทธมณฑล นครชัยศรี บางกระเบา วัดแค ท่าต าหนัก บางแก้ว ท่ากระชับ ขุนแก้ว 
ท่าพระยา พะเนียด บางระก า โคกพระเจดีย์ ศรีษะทอง แหลมบัว 
ศรีมหาโพธิ์ สัมปทวน วัดส าโรง ดอนแฝก ห้วยพลู วัดละมุด บางพระ 
บางแก้วฟ้า ลานตากฟ้า งิ้วราย ไทยาวาส นราภิรมย์ ท่าข้าม ทรงคนอง 
หอมเกร็ด บางกระทึก บางเตย สามพราน บางช้าง ไร่ขิง ท่าตลาด  
กระทุ่มล้ม คลองใหม ่ตลาดจินดา คลองจินดา ยายชา บ้านใหม่  
อ้อมใหญ่ ศาลายา คลองโยง มหาสวัสดิ์ 

สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร กระทุ่มแบน บ้านแพ้ว มหาชัย ท่าฉลอม โกรกกราก ท่าจีน นาดี ท่าทราย คอกกระบือ 
บางน้ าจืด พันท้ายนรสิงห์ โคกขาม บ้านเกาะ บางกระเจ้า  
บางหญ้าแพรก ชัยมงคล ตลาดกระทุ่มแบน อ้อมน้อย ท่าไม้ สวนหลวง 
บางยาง คลองมะเดื่อ หนองนกไข่ ดอนไก่ดี แคราย ท่าเสา หลักสาม  
หลักสอง เจ็ดริ้ว คลองตัน อ าแพง สวนส้ม เกษตรพัฒนา 

 



ล ำดับที่ ๘ คลื่นควำมถี่ ๑๐๖.๕๐ MHz กรุงเทพมหำนคร 
   

๑. ขอบเขตพื้นที่กำรให้บริกำร  

จังหวัด อ ำเภอ/เขต ต ำบล/แขวง 
กรุงเทพมหานคร พระนคร ดุสิต บางรัก บางเขน บางกะปิ ปทุมวัน ป้อมปราบศัตรูพา่ย  

พระโขนง มีนบุรี ลาดกระบัง ยานนาวา สัมพันธวงศ์ พญาไท ธนบุร ี
บางกอกใหญ่ ห้วยขวาง คลองสาน ตลิ่งชัน บางกอกน้อย บางขุนเทียน 
ภาษีเจรญิ หนองแขม ราษฎร์บูรณะ บางพลัด ดินแดง บึงกุ่ม สาทร 
บางซื่อ จตุจักร บางคอแหลม ประเวศ คลองเตย สวนหลวง จอมทอง 
ดอนเมือง ราชเทว ีลาดพร้าว วัฒนา บางแค หลักสี ่สายไหม คันนายาว 
สะพานสูง วังทองหลาง คลองสามวา บางนา ทวีวัฒนา ทุ่งครุ บางบอน 

พระบรมมหาราชวัง วังบูรพาภิรมย์ วัดราชบพิธ ส าราญราษฎร ์ศาลเจ้าพ่อเสือ 
เสาชิงช้า บวรนิเวศ ตลาดยอด ชนะสงคราม บ้านพานถม บางขุนพรหม  
วัดสามพระยา ดุสิต วชิรพยาบาล สวนจิตรลดา สี่แยกมหานาค ถนนนครไชยศร ี
มหาพฤฒาราม สีลม สุรยิวงศ ์บางรัก สี่พระยา อนุสาวรีย ์ท่าแร้ง คลองจั่น 
หัวหมาก รองเมือง วังใหม ่ปทุมวัน ลุมพิน ีป้อมปราบ วัดเทพศิรินทร์  
คลองมหานาค บ้านบาตร วัดโสมนัส บางจาก พระโขนงใต ้มีนบรุี แสนแสบ 
ลาดกระบัง คลองสองต้นนุ่น คลองสามประเวศ ล าปลาทิว ช่องนนทรี บางโพงพาง 
จักรวรรด ิสัมพันธวงศ์ ตลาดน้อย สามเสนใน พญาไท วัดกัลยาณ ์หิรัญรูจ ีบางยี่เรือ 
บุคคโล ตลาดพล ูดาวคะนอง ส าเหร ่วัดอรณุ วัดท่าพระ ห้วยขวาง บางกะปิ 
สามเสนนอก สมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน บางล าภูล่าง คลองต้นไทร คลองชักพระ 
ตลิ่งชัน ฉิมพล ีบางพรม บางระมาด บางเชือกหนัง ศิริราช บ้านช่างหล่อ  
บางขุนนนท์ บางขุนศร ีอรุณอมรนิทร์ ท่าข้าม แสมด า บางหว้า บางด้วน บางแวก 
คลองขวาง ปากคลองภาษีเจรญิ คูหาสวรรค ์หนองแขม หนองค้างพลู  
ราษฎร์บรูณะ บางปะกอก บางพลดั บางอ้อ บางบ าหรุ บางยี่ขัน ดินแดง 
รัชดาภิเษก คลองกุ่ม นวมินทร ์นวลจันทร ์ทุ่งวัดดอน ยานนาวา ทุ่งมหาเมฆ 
บางซื่อ วงศ์สว่าง ลาดยาว เสนานคิม จันทรเกษม จอมพล จตุจักร บางคอแหลม 
วัดพระยาไกร บางโคล ่ประเวศ หนองบอน ดอกไม ้คลองเตย คลองตัน พระโขนง 
สวนหลวง อ่อนนุช พัฒนาการ บางขุนเทียน บางค้อ บางมด จอมทอง สีกัน 
ดอนเมือง สนามบิน ทุ่งพญาไท ถนนพญาไท ถนนเพชรบุรี มักกะสนั ลาดพร้าว 
จรเข้บัว คลองเตยเหนือ คลองตันเหนือ พระโขนงเหนือ บางแค บางแคเหนือ 
บางไผ ่หลักสอง ทุ่งสองห้อง ตลาดบางเขน สายไหม ออเงิน คลองถนน 
คันนายาว รามอินทรา สะพานสูง ราษฎร์พัฒนา ทับช้าง วังทองหลาง สะพานสอง 
คลองเจ้าคณุสิงห ์พลับพลา สามวาตะวันตก สามวาตะวันออก บางชัน  
ทรายกองดิน ทรายกองดินใต ้บางนาเหนือ บางนาใต้ ทวีวัฒนา ศาลาธรรมสพน์ 



จังหวัด อ ำเภอ/เขต ต ำบล/แขวง 
ทุ่งครุ บางบอนเหนือ บางบอนใต้ คลองบางพราน คลองบางบอน 

สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ บางพล ีพระประแดง พระสมุทรเจดยี ์ ปากน  า ส าโรงเหนือ บางเมือง ท้ายบ้าน แพรกษา บางโปรง บางด้วน บางเมืองใหม่ 
เทพารักษ์ ท้ายบ้านใหม ่แพรกษาใหม่ บางพลีใหญ ่บางแก้ว บางโฉลง ราชาเทวะ 
หนองปรือ ตลาด บางพึ่ง บางจาก บางครุ บางหญ้าแพรก บางหัวเสอื ส าโรงใต ้
บางยอ บางกะเจ้า บางน  าผึ ง บางกระสอบ บางกอบัว ทรงคนอง ส าโรง ส าโรงกลาง 
นาเกลือ บ้านคลองสวน แหลมฟ้าผ่า ปากคลองบางปลากด ในคลองบางปลากด 

นนทบุรี เมืองนนทบุร ีบางกรวย บางใหญ่ บางบัวทอง ไทรน้อย ปากเกร็ด สวนใหญ ่ตลาดขวัญ บางเขน บางกระสอ ท่าทราย บางไผ่ บางศรีเมอืง บางกร่าง 
ไทรม้า บางรักน้อย วัดชลอ บางกรวย บางสีทอง บางขนุน บางขุนกอง บางคูเวียง 
มหาสวสัดิ ์ปลายบาง ศาลากลาง บางม่วง บางแม่นาง บางเลน เสาธงหิน บางใหญ่ 
บ้านใหม่ โสนลอย บางบัวทอง บางรักใหญ่ บางคูรัด ละหาร ล าโพ พิมลราช 
บางรักพัฒนา หนองเพรางาย ปากเกร็ด บางตลาด บางพูด บางตะไนย์ 
คลองพระอุดม ท่าอิฐ เกาะเกรด็ อ้อมเกร็ด คลองข่อย บางพลับ คลองเกลือ 

ปทุมธานี เมืองปทุมธาน ีคลองหลวง ธัญบุรี ลาดหลุมแก้ว ล าลูกกา บางปรอก บ้านใหม่ บ้านกลาง บ้านฉาง บางขะแยง บางคูวัด บางหลวง บางเดื่อ 
บางพูน บางกะดี สวนพริกไทย หลักหก คลองหนึ่ง ประชาธิปัตย ์บึงยี่โถ 
คลองพระอุดม คูคต ลาดสวาย บึงค าพร้อย 

นครปฐม สามพราน พุทธมณฑล บางกระทึก กระทุ่มล้ม ศาลายา 
สมุทรสาคร กระทุ่มแบน อ้อมน้อย 

 
 



ล ำดับที่ ๙ คลื่นควำมถี่ ๑๐๗.๐๐ MHz กรุงเทพมหำนคร 
   

๑. ขอบเขตพื้นที่กำรให้บริกำร  

จังหวัด อ ำเภอ/เขต ต ำบล/แขวง 
กรุงเทพมหานคร พระนคร ดุสิต หนองจอก บางรัก บางเขน บางกะปิ ปทุมวัน 

ป้อมปราบศัตรูพ่าย พระโขนง มีนบุรี ลาดกระบัง ยานนาวา 
สัมพันธวงศ ์พญาไท ธนบุรี บางกอกใหญ่ ห้วยขวาง คลองสาน 
ตลิ่งชัน บางกอกน้อย บางขุนเทียน ภาษีเจริญ ราษฎร์บูรณะ 
บางพลัด ดินแดง บึงกุ่ม สาทร บางซื่อ จตุจักร บางคอแหลม 
ประเวศ คลองเตย สวนหลวง จอมทอง ดอนเมือง ราชเทวี 
ลาดพร้าว วัฒนา บางแค หลักสี่ สายไหม คันนายาว สะพานสูง 
วังทองหลาง คลองสามวา บางนา ทุ่งครุ บางบอน 

พระบรมมหาราชวัง วังบูรพาภิรมย์ วัดราชบพิธ ส าราญราษฎร์  
ศาลเจ้าพ่อเสือ เสาชิงช้า บวรนิเวศ ตลาดยอด ชนะสงคราม บ้านพานถม 
บางขุนพรหม วัดสามพระยา ดุสิต วชิรพยาบาล สวนจิตรลดา  
สี่แยกมหานาค ถนนนครไชยศรี กระทุ่มราย หนองจอก คลองสิบ 
โคกแฝด คู้ฝั่งเหนือ ล าผักชี ล าต้อยติ่ง มหาพฤฒาราม สีลม สุริยวงศ ์
บางรัก สี่พระยา อนุสาวรีย์ ท่าแร้ง คลองจั่น หัวหมาก รองเมือง วังใหม่ 
ปทุมวัน ลุมพิน ีป้อมปราบ วัดเทพศิรินทร์ คลองมหานาค บ้านบาตร 
วัดโสมนัส บางจาก พระโขนงใต ้มีนบุรี แสนแสบ ลาดกระบัง  
คลองสองต้นนุ่น คลองสามประเวศ ล าปลาทิว ทับยาว ขุมทอง 
ช่องนนทรี บางโพงพาง จักรวรรดิ สัมพันธวงศ ์ตลาดน้อย สามเสนใน 
พญาไท วัดกัลยาณ์ หิรัญรูจี บางยี่เรือ บุคคโล ตลาดพลู ดาวคะนอง 
ส าเหร่ วัดอรุณ วัดท่าพระ ห้วยขวาง บางกะปิ สามเสนนอก  
สมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน บางล าภูล่าง คลองต้นไทร คลองชักพระ 
ตลิ่งชัน ฉิมพลี บางพรม บางระมาด บางเชือกหนัง ศิริราช บ้านช่างหล่อ 
บางขุนนนท์ บางขุนศรี อรุณอมรินทร์ ท่าข้าม แสมด า บางหว้า บางด้วน 
บางแวก คลองขวาง ปากคลองภาษีเจริญ คูหาสวรรค์ ราษฎร์บูรณะ  
บางปะกอก บางพลัด บางอ้อ บางบ าหรุ บางยี่ขัน ดินแดง รัชดาภิเษก 
คลองกุ่ม นวมินทร์ นวลจันทร์ ทุ่งวัดดอน ยานนาวา ทุ่งมหาเมฆ บางซื่อ 
วงศ์สว่าง ลาดยาว เสนานิคม จันทรเกษม จอมพล จตุจักร บางคอแหลม 
วัดพระยาไกร บางโคล่ ประเวศ หนองบอน ดอกไม้ คลองเตย คลองตัน 
พระโขนง สวนหลวง อ่อนนุช พัฒนาการ บางขุนเทียน บางค้อ บางมด 



จังหวัด อ ำเภอ/เขต ต ำบล/แขวง 
จอมทอง สีกัน ดอนเมือง สนามบิน ทุ่งพญาไท ถนนพญาไท  
ถนนเพชรบุรี มักกะสัน ลาดพร้าว จรเข้บัว คลองเตยเหนือ  
คลองตันเหนือ พระโขนงเหนือ บางแค บางแคเหนือ บางไผ่ 
ทุ่งสองห้อง ตลาดบางเขน สายไหม ออเงิน คลองถนน คันนายาว 
รามอินทรา สะพานสูง ราษฎร์พัฒนา ทับช้าง วังทองหลาง สะพานสอง 
คลองเจ้าคุณสิงห์ พลับพลา สามวาตะวันตก สามวาตะวันออก บางชัน 
ทรายกองดิน ทรายกองดินใต้ บางนาเหนือ บางนาใต ้ทุ่งครุ  
คลองบางพราน คลองบางบอน 

สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ บางพลี พระประแดง พระสมุทรเจดีย์ 
บางเสาธง 

ปากน  า ส าโรงเหนือ บางเมือง ท้ายบ้าน แพรกษา บางโปรง บางด้วน 
บางเมืองใหม่ เทพารักษ์ ท้ายบ้านใหม่ แพรกษาใหม ่บางพลีใหญ่ 
บางแก้ว บางปลา บางโฉลง ราชาเทวะ หนองปรือ ตลาด บางพ่ึง 
บางจาก บางครุ บางหญ้าแพรก บางหัวเสือ ส าโรงใต ้บางยอ บางกะเจ้า 
บางน  าผึ ง บางกระสอบ บางกอบัว ทรงคนอง ส าโรง ส าโรงกลาง  
แหลมฟ้าผ่า ปากคลองบางปลากด ในคลองบางปลากด บางเสาธง 
ศีรษะจรเข้น้อย ศีรษะจรเข้ใหญ่  

นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกรวย บางใหญ่ บางบัวทอง ปากเกร็ด สวนใหญ่ ตลาดขวัญ บางเขน บางกระสอ ท่าทราย บางไผ่ บางศรีเมือง 
บางกร่าง ไทรม้า บางรักน้อย วัดชลอ บางกรวย บางสีทอง บางขนุน 
บางขุนกอง บางคูเวียง มหาสวัสดิ์ ปลายบาง บางม่วง บางเลน เสาธงหิน 
บางรักใหญ่ บางรักพัฒนา ปากเกร็ด บางตลาด บ้านใหม่ บางพูด  
บางตะไนย์ คลองพระอุดม ท่าอิฐ เกาะเกร็ด อ้อมเกร็ด คลองข่อย 
บางพลับ คลองเกลือ 

ปทุมธานี เมืองปทุมธานี คลองหลวง ธัญบุรี ล าลูกกา บ้านใหม่ บ้านกลาง บางขะแยง บางคูวัด บางพูน บางกะดี หลักหก 
คลองหนึ่ง ประชาธิปัตย์ บึงยี่โถ คูคต ลาดสวาย บึงค าพร้อย ล าลูกกา 
บึงทองหลาง 

 



ล ำดับที ่๑๐ คลื่นควำมถี่ ๙๙.๐๐ MHz จังหวัดล ำปำง 
   

๑. ขอบเขตพื้นที่กำรให้บริกำร  

จังหวัด อ ำเภอ ต ำบล 
ล ำปำง เมืองล ำปำง แม่เมำะ เกำะคำ เสริมงำม แจ้ห่ม แม่ทะ สบปรำบ 

ห้ำงฉัตร 
เวียงเหนือ หัวเวียง สวนดอก สบตุ๋ย พระบำท ชมพู กล้วยแพะ  
ปงแสนทอง บ้ำนแลง บ้ำนเสด็จ พิชัย ทุ่งฝำย บ้ำนเอื้อม บ้ำนเป้ำ 
บ้ำนค่ำ บ่อแฮ้ว ต้นธงชัย นิคมพัฒนำ บุญนำคพัฒนำ บ้ำนดง นำสัก 
แม่เมำะ สบป้ำด ล ำปำงหลวง นำแก้ว ไหล่หิน วังพร้ำว ศำลำ เกำะคำ 
นำแส่ง ท่ำผำ ใหม่พัฒนำ ทุ่งงำม บ้ำนสำ แม่ทะ นำครัว ป่ำตัน บ้ำนกิ่ว 
บ้ำนบอม น้ ำโจ้ ดอนไฟ หัวเสือ วังเงิน สันดอนแก้ว แม่กัวะ ห้ำงฉัตร 
หนองหล่ม เมืองยำว ปงยำงคก เวียงตำล แม่สัน วอแก้ว 

แพร่ วังชิ้น แม่ป้ำก 

 
 



ล ำดับที่ ๑๑ คลื่นควำมถี่ ๙๓.๐๐ MHz จังหวัดแพร ่
   

๑. ขอบเขตพื้นที่กำรให้บริกำร  

จังหวัด อ ำเภอ ต ำบล 
แพร่ เมืองแพร่ ลอง สูงเม่น เด่นชัย วังชิ้น หนองม่วงไข่ ในเวียง นาจักร น้้าช้า ป่าแดง ทุ่งโฮ้ง เหมืองหม้อ วังธง แม่หล่าย ห้วยม้า 

ป่าแมต บ้านถิ่น สวนเขื่อน วังหงส์ แม่ค้าม ีทุ่งกวาว ท่าข้าม แม่ยม ช่อแฮ 
ร่องฟอง กาญจนา ห้วยอ้อ บ้านปิน ต้าผามอก เวียงต้า ปากกาง หัวทุ่ง ทุ่งแล้ง 
บ่อเหล็กลอง แม่ปาน สูงเม่น หัวฝาย ดอนมูล บ้านเหล่า บ้านกวาง บ้านปง 
บ้านกาศ ร่องกาศ สบสาย เวียงทอง พระหลวง เด่นชัย แม่จั๊วะ ไทรย้อย 
ห้วยไร่ ปงป่าหวาย แม่ป้าก นาพูน หนองม่วงไข่ น้้ารัด วังหลวง 

อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ ท่าปลา ลับแล ท่าอิฐ ท่าเสา ป่าเซ่า คุ้งตะเภา น้้าริด งิ้วงาม บ้านด่านนาขาม ขุนฝาง น้้าหมัน 
ศรีพนมมาศ แม่พูล นานกกก ฝายหลวง ชัยจุมพล 

สุโขทัย ศรีสัชนาลัย แม่สิน บ้านตึก 

 

 

 

 
 



ล ำดับที่ ๑๒ คลื่นควำมถี่ ๙๗.๒๕ MHz จังหวัดตำก 
   

๑. ขอบเขตพื้นที่กำรให้บริกำร  

จังหวัด อ ำเภอ ต ำบล 
ตาก เมืองตาก บ้านตาก แม่ระมาด แม่สอด พบพระ วังเจ้า ระแหง หนองหลวง เชียงเงิน หัวเดียด หนองบัวเหนือ ไม้งาม โป่งแดง น ้ารึม 

วังหิน แม่ท้อ ป่ามะม่วง หนองบัวใต้ วังประจบ ตลุกกลางทุ่ง ตากออก 
สมอโคน ตากตก เกาะตะเภา ทุ่งกระเชาะ ท้องฟ้า สามหมื่น แม่กุ พะวอ 
แม่กาษา มหาวัน ด่านแม่ละเมา ช่องแคบ คีรีราษฎร์ เชียงทอง นาโบสถ์  
ประดาง 

 

 

 

 
 



ล ำดับที่ ๑๓ คลื่นควำมถี่ ๑๐๐.๗๕ MHz จังหวัดเชียงใหม ่
   

๑. ขอบเขตพื้นที่กำรให้บริกำร  

จังหวัด อ ำเภอ ต ำบล 
เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ จอมทอง ดอยสะเก็ด แม่แตง แม่ริม สะเมิง พร้าว 

สันป่าตอง สันก าแพง สันทราย หางดง สารภี แม่วาง แม่ออน 
ดอยหล่อ 

ศรีภูมิ พระสิงห์ หายยา ช้างม่อย ช้างคลาน วัดเกต ช้างเผือก สุเทพ 
แม่เหียะ ป่าแดด หนองหอย ท่าศาลา หนองป่าครั่ง ฟ้าฮ่าม ป่าตัน 
สันผีเสื้อ บ้านหลวง ข่วงเปา เชิงดอย สันปูเลย ลวงเหนือ ป่าป้อง 
สง่าบ้าน ป่าลาน ตลาดขวัญ ส าราญราษฎร์ แม่คือ ตลาดใหญ่  
แม่ฮ้อยเงิน แม่โป่ง ป่าเมี่ยง เทพเสด็จ สันมหาพน แม่แตง ขี้เหล็ก ช่อแล 
แม่หอพระ สบเปิง บ้านเป้า สันป่ายาง บ้านช้าง อินทขิล ริมใต ้ริมเหนือ 
สันโป่ง สะลวง ห้วยทราย แม่แรม โป่งแยง แม่สา ดอนแก้ว เหมืองแก้ว 
สะเมิงใต ้บ่อแก้ว โหล่งขอด ยุหว่า สันกลาง ท่าวังพร้าว มะขามหลวง  
แม่ก๊า บ้านแม บ้านกลาง ทุ่งสะโตก ทุ่งต้อม น้ าบ่อหลวง มะขุนหวาน  
สันก าแพง ทรายมูล ร้องวัวแดง บวกค้าง แช่ช้าง ออนใต้ แม่ปูคา 
ต้นเปา สันทรายหลวง สันทรายน้อย สันพระเนตร สันนาเม็ง สันป่าเปา 
หนองแหย่ง หนองจ๊อม หนองหาร แม่แฝก แม่แฝกใหม ่เมืองเล็น ป่าไผ่ 
หางดง หนองแก๋ว หารแก้ว หนองตอง ขุนคง สบแม่ข่า บ้านแหวน 
สันผักหวาน หนองควาย บ้านปง น้ าแพร่ ยางเนิ้ง สารภี ชมภู ไชยสถาน 
ขัวมุง หนองแฝก หนองผึ้ง ท่ากว้าง ท่าวังตาล สันทราย ป่าบง บ้านกาด 
ทุ่งปี ๊ทุ่งรวงทอง แม่วิน ดอนเปา ออนเหนือ ออนกลาง บ้านสหกรณ์ 
ห้วยแก้ว แม่ทา ทาเหนือ ดอยหล่อ สองแคว ยางคราม สันติสุข 

ล าพูน เมืองล าพูน แม่ทา ป่าซาง บ้านธิ เวียงหนองล่อง ในเมือง เหมืองง่า อุโมงค์ หนองช้างคืน ประตูป่า ริมปิง ต้นธง บ้านแป้น 
เหมืองจี้ ป่าสัก เวียงยอง บ้านกลาง มะเขือแจ้ ศรีบัวบาน หนองหนาม 
ทาสบเส้า ทากาศ ทาขุมเงิน ทาทุ่งหลวง ปากบ่อง ป่าซาง แม่แรง  
ม่วงน้อย บ้านเรือน มะกอก ท่าตุ้ม น้ าดิบ นครเจดีย์ บ้านธิ ห้วยยาบ  
หนองยวง วังผาง 

 



ล ำดับที่ ๑๔ คลื่นควำมถี่ ๙๙.๕๐ MHz จังหวัดแมฮ่่องสอน 
   

๑. ขอบเขตพื้นที่กำรให้บริกำร  

จังหวัด อ ำเภอ ต ำบล 
แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน ขุนยวม ปาย ปางมะผ้า จองค า ห้วยโป่ง ผาบ่อง ปางหม ูหมอกจ าแป่ ห้วยผา ห้วยปูลิง ขุนยวม 

แม่เงา เมืองปอน แม่อูคอ ทุ่งยาว เมืองแปง สบป่อง 
เชียงใหม่ กัลยาณิวัฒนา บ้านจันทร์  แจ่มหลวง 

 
 



ล ำดับที่ ๑๕ คลื่นควำมถี่ ๑๐๒.๐๐ MHz จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
   

๑. ขอบเขตพื้นที่กำรให้บริกำร  

จังหวัด อ ำเภอ ต ำบล 
แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน จองค ำ ผำบ่อง ปำงหม ูหมอกจ ำแป่ 

 
 



ล ำดับที่ ๑๖ คลื่นควำมถี่ ๙๖.๕๐ MHz จังหวัดล ำพูน 
   

๑. ขอบเขตพื้นที่กำรให้บริกำร  

จังหวัด อ ำเภอ ต ำบล 
ล ำพูน เมืองล ำพูน แม่ทำ ป่ำซำง บ้ำนธิ ในเมือง เหมืองง่ำ อุโมงค์ หนองช้ำงคืน ประตูป่ำ ริมปิง ต้นธง บ้ำนแป้น 

เหมืองจี้  ป่ำสัก เวียงยอง บ้ำนกลำง มะเขือแจ้ ศรีบัวบำน หนองหนำม         
ทำสบเส้ำ ทำทุ่งหลวง ปำกบ่อง ป่ำซำง แม่แรง ม่วงน้อย บ้ำนเรือน มะกอก
บ้ำนธิ ห้วยยำบ 

เชียงใหม่ สันป่ำตอง สันก ำแพง หำงดง สำรภี ยุหว่ำ สันกลำง มะขำมหลวง แม่ก๊ำ บ้ำนกลำง ทุ่งต้อม มะขุนหวำน สันก ำแพง 
บวกค้ำง หนองแก๋ว หำรแก้ว หนองตอง ขุนคง สบแม่ข่ำ บ้ำนแหวน ยำงเนิ้ง
สำรภี ชมภู ขัวมุง หนองแฝก ท่ำกว้ำง ดอนแก้ว ท่ำวังตำล สันทรำย 

 

 

 

 
 



ล ำดับที่ ๑๗ คลื่นควำมถี่ ๑๐๖.๒๕ MHz จังหวัดพิษณุโลก 
   

๑. ขอบเขตพื้นที่กำรให้บริกำร  

จังหวัด อ ำเภอ ต ำบล 
พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก บางกระทุ่ม พรหมพิราม วัดโบสถ์ วังทอง ในเมือง วังน ้าคู้ วัดจันทร์ วัดพริก ท่าทอง ท่าโพธิ์ สมอแข ดอนทอง    

บ้านป่า ปากโทก หัวรอ จอมทอง บ้านกร่าง บ้านคลอง พลายชุมพล 
มะขามสูง อรัญญิก บึงพระ งิ วงาม ท่าตาล นครป่าหมาก ท่าช้าง มะตูม 
หอกลอง วัดโบสถ์ ท่างาม ท้อแท้ บ้านยาง วังทอง แม่ระกา บ้านกลาง   
วังพิกุล ท่าหมื่นราม วังนกแอ่น หนองพระ ชัยนาม ดินทอง 

 
 



ล ำดับที่ ๑๘ คลื่นควำมถี่ ๙๙.๒๕ MHz จังหวัดสุโขทัย 
   

๑. ขอบเขตพื้นที่กำรให้บริกำร  

จังหวัด อ ำเภอ ต ำบล 
สุโขทัย เมืองสุโขทัย คีรีมาศ กงไกรลาศ ศรีส าโรง ธานี บ้านสวน ปากแคว ยางซ้าย บ้านกล้วย บ้านหลุม ตาลเตี้ย ปากพระ 

โตนด ทุ่งหลวง บ้านป้อม กง บ้านกร่าง ไกรนอก ไกรกลาง ไกรใน        
ดงเดือย ป่าแฝก กกแรต ท่าฉนวน หนองตูม บ้านใหม่สุขเกษม            
เกาะตาเลี้ยง ทับผึ้ง 

พิษณุโลก บางระก า พรหมพิราม ชุมแสงสงคราม คุยม่วง พรหมพิราม ท่าช้าง ศรีภิรมย์ ตลุกเทียม วังวน
หนองแขม 

 
 



ล ำดับที่ ๑๙ คลื่นควำมถี่ ๙๘.๕๐ MHz จังหวัดอุตรดิตถ์ 
   

๑. ขอบเขตพื้นที่กำรให้บริกำร  

จังหวัด อ ำเภอ ต ำบล 
อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ ์ตรอน ลับแล ทองแสนขัน ท่าอิฐ ท่าเสา บ้านเกาะ ป่าเซ่า คุ้งตะเภา วังกะพ้ี หาดกรวด น้้าริด        

งิ้วงาม บ้านด่านนาขาม บ้านด่าน ผาจุก วังดิน ขุนฝาง วังแดง บ้านแก่ง
น้้าอ่าง ศรีพนมมาศ แม่พูล นานกกก ฝายหลวง ชัยจุมพล ไผ่ล้อม ทุ่งยั้ง
ด่านแม่ค้ามัน ป่าคาย น้้าพี ้

 
 



ล ำดับที่ ๒๐ คลื่นควำมถี่ ๑๐๑.๒๕ MHz จังหวัดเชียงรำย 
   

๑. ขอบเขตพื้นที่กำรให้บริกำร  

จังหวัด อ ำเภอ ต ำบล 
เชียงราย เมืองเชียงราย เวียงชัย เทิง พาน ป่าแดด แม่จัน แม่สรวย         

พญาเม็งราย ขุนตาล แม่ลาว เวียงเชียงรุ้ง ดอยหลวง 
เวียง รอบเวียง บ้านดู่ นางแล แม่ข้าวต้ม แม่ยาว สันทราย แม่กรณ์     
ห้วยชมภู ห้วยสัก ริมกก ดอยลาน ป่าอ้อดอนชัย ท่าสาย ดอยฮาง ท่าสุด
เวียงชัย ผางาม เวียงเหนือ ดอนศิลา เมืองชุม งิ้ว ปล้อง แม่ลอย         
เชียงเคี่ยน สันทรายงาม ศรีดอนไชย หนองแรด สันมะเค็ด แม่อ้อ        
ธารทอง สันติสุข ดอยงาม หัวง้ม เจริญเมือง ทรายขาว สันกลาง        
เวียงห้าว ป่าแดด ป่าแงะ ป่าตึง แม่สรวย วาวีแม่เปา ไม้ยา เม็งราย ต้า 
ดงมะดะ จอมหมอกแก้ว บัวสลี ป่าก่อด า โป่งแพร่ ทุ่งก่อ ดงมหาวัน    
ป่าซาง ปงน้อย 

 
 



ล ำดับที่ ๒๑ คลื่นควำมถี่ ๙๗.๒๕ MHz จังหวัดพะเยำ 
   

๑. ขอบเขตพื้นที่กำรให้บริกำร  

จังหวัด อ ำเภอ ต ำบล 
พะเยา เมืองพะเยา ดอกค าใต้ เวียง แม่ต  า แม่นาเรือ บ้านตุ่น บ้านต๋อม แม่กา จ าป่าหวาย ท่าวังทอง แม่ใส 

บ้านสาง สันป่าม่วง ดอกค าใต ้ดอนศรีชุม บ้านถ  า บ้านปิน หนองหล่ม บุญเกิด 
สว่างอารมณ์ คือเวียง 

ล าปาง งาว หลวงเหนือ บ้านร้อง ปงเตา นาแก บ้านแหง 

 

 

 

 
 



ล ำดับที่ ๒๒ คลื่นควำมถี่ ๙๒.๐๐ MHz จังหวัดน่ำน 
   

๑. ขอบเขตพื้นที่กำรให้บริกำร  

จังหวัด อ ำเภอ ต ำบล 
น่าน เมืองน่าน เวียงสา สันติสุข ภูเพียง ในเวียง บ่อ ผาสิงห์ ไชยสถาน ถืมตอง เรือง นาซาว ดู่ใต้ กองควาย บ่อสวก   

สะเนียน กลางเวียง ขึ่ง ไหล่น่าน ตาลชุม นาเหลือง ส้าน น ้าปั้ว ปงสนุก      
อ่ายนาไลย แม่ขะนิง จอมจันทร์ แม่สา ทุ่งศรีทอง ดู่พงษ ์ป่าแลวหลวง ม่วงตึ๊ด 
นาปัง น ้าแก่น น ้าเกี๋ยน เมืองจัง ท่าน้าว ฝายแก้ว 

 

 

 

 
 



ล ำดับที่ ๒๓ คลื่นควำมถี่ ๑๐๑.๗๕ MHz จังหวัดอุทัยธำนี 
   

๑. ขอบเขตพื้นที่กำรให้บริกำร  

จังหวัด อ ำเภอ ต ำบล 
อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี ทัพทัน หนองขาหย่าง อุทัยใหม่ น ้าซึม สะแกกรัง ดอนขวาง หาดทนง เกาะเทโพ ท่าซุง      

หนองแก โนนเหล็ก หนองเต่า หนองไผ่แบน หนองพังค่า ทุ่งใหญ่        
เนินแจง ทุ่งนาไทย เขาขี ฝอย หนองขาหย่าง ดอนกลอย ทุ่งพ่ึง ท่าโพ 
หมกแถว หลุมเข้า 

นครสวรรค์ โกรกพระ ตาคลี พยุหะคีรี โกรกพระ ยางตาล เนินกว้าว เนินศาลา หาดสูง หนองโพ พยุหะ        
เนินมะกอก นิคมเขาบ่อแก้ว ม่วงหัก ยางขาว ย่านมัทรี ท่าน ้าอ้อย       
น ้าทรง สระทะเล 

ชัยนาท มโนรมย์ วัดสิงห์ 
 

คุ้งส้าเภา วัดโคก ศิลาดาน ท่าฉนวน หางน ้าสาคร ไร่พัฒนา หนองบัว 

 
 



ล ำดับที่ ๒๔ คลื่นควำมถี่ ๙๒.๗๕ MHz จังหวัดก ำแพงเพชร 
   

๑. ขอบเขตพื้นที่กำรให้บริกำร  

จังหวัด อ ำเภอ ต ำบล 
ก ำแพงเพชร เมืองก ำแพงเพชร พรำนกระต่ำย โกสัมพีนคร ในเมือง ไตรตรึงษ ์อ่ำงทอง นำบ่อค ำ นครชุม ทรงธรรม ลำนดอกไม้ หนองปลิง 

นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เทพนคร วังทอง ท่ำขุนรำม คลองแม่ลำย สระแก้ว        
พรำนกระต่ำย เขำคีริส คุยบ้ำนโอง ถ  ำกระต่ำยทอง เพชรชมภู ลำนดอกไม้ตก 

 

 

 

 
 



ล ำดับที่ ๒๕ คลื่นควำมถี่ ๑๐๗.๗๕ MHz จังหวัดพิจิตร 
   

๑. ขอบเขตพื้นที่กำรให้บริกำร  

จังหวัด อ ำเภอ ต ำบล 
พิจิตร เมืองพิจิตร โพธิ์ประทับช้าง สามง่าม วชิรบารมี ไผ่ขวาง ย่านยาว คลองคะเชนทร์ โรงช้าง วังจิก ไผ่รอบ สามง่าม    

ก าแพงดิน รังนก เนินปอ หนองโสน บ้านนา บึงบัว วังโมกข์ หนองหลุม 
พิษณุโลก บางระก า บางกระทุ่ม พันเสา วังอิทก บ่อทอง บ้านไร ่โคกสลุด สนามคลี 

 
ก าแพงเพชร ไทรงาม ลานกระบือ หนองไม้กอง ประชาสุขสันต์ 

 
 



ล ำดับที่ ๒๖ คลื่นควำมถี่ ๙๕.๒๕ MHz จังหวัดจันทบุร ี
   

๑. ขอบเขตพื้นที่กำรให้บริกำร  

จังหวัด อ ำเภอ ต ำบล 
จันทบุรี เมืองจันทบุรี ท่าใหม่ มะขาม แหลมสิงห์ นายายอาม เขาคิชฌกูฏ ตลาด วัดใหม่ คลองนารายณ์ เกาะขวาง คมบาง ท่าช้าง จันทนิมิต บางกะจะ 

แสลง หนองบัว พลับพลา ท่าใหม่ ยายร้า สีพยา บ่อพุ พลอยแหวน เขาวัว    
เขาบายศรี สองพ่ีน้อง ทุ่งเบญจา ร าพัน โขมง ตะกาดเง้า มะขาม ท่าหลวง 
ปัถวี วังแซ้ม ฉมัน อ่างคีรี ปากน  าแหลมสิงห์ พลิ ว คลองน  าเค็ม บางสระเก้า 
บางกะไชย วังโตนด ชากไทย พลวง 

 

 

 

 
 



ล ำดับที่ ๒๗ คลื่นควำมถี่ ๑๐๗.๒๕ MHz จังหวัดตรำด 
   

๑. ขอบเขตพื้นที่กำรให้บริกำร  

จังหวัด อ ำเภอ ต ำบล 
ตราด เมืองตราด เขาสมิง บ่อไร่ แหลมงอบ บางพระ หนองเสม็ด หนองโสน วังกระแจะ ห้วยแร้ง เนินทราย ท่ากุ่ม 

เขาสมิง แสนตุ้ง วังตะเคียน ท่าโสม สะตอ ประณีต เทพนิมิต ทุ่งนนทรี 
บ่อพลอย คลองใหญ ่

จันทบุรี ขลุง บ่อ บางชัน 
 

 
 



ล ำดับที่ ๒๘ คลื่นควำมถี่ ๙๖.๗๕ MHz จังหวัดระยอง 
   

๑. ขอบเขตพื้นที่กำรให้บริกำร  

จังหวัด อ ำเภอ ต ำบล 
ระยอง เมืองระยอง บ้านฉาง แกลง วังจันทร์ บ้านค่าย ปลวกแดง เขาชะเมา 

นิคมพัฒนา 
ท่าประดู่ เชิงเนิน ตะพง ปากน ้า เพ แกลง บ้านแลง นาตาขวัญ เนินพระ       
กะเฉด ทับมา น ้าคอก ห้วยโป่ง มาบตาพุด ส้านักทอง พลา บ้านฉาง          
ทางเกวียน วังหว้า ชากโดน เนินฆ้อ กร ้า ชากพง กระแสบน บ้านนา            
ทุ่งควายกิน คลองปูน พังราด ปากน ้ากระแส ห้วยยาง สองสลึง วังจันทร์ 
ชุมแสง พลงตาเอี ยม บ้านค่าย หนองละลอก หนองตะพาน ตาขัน บางบุตร 
หนองบัว ชากบก ปลวกแดง ละหาร แม่น ้าคู้ มาบยางพร ช้าฆ้อ นิคมพัฒนา 
มาบข่า พนานิคม มะขามคู ่

 

 

 

 
 



ล ำดับที่ ๒๙ คลื่นควำมถี่ ๑๐๗.๗๕ MHz จังหวัดชลบุร ี
   

๑. ขอบเขตพื้นที่กำรให้บริกำร  

จังหวัด อ ำเภอ ต ำบล 
ชลบุร ี เมืองชลบุรี บ้านบึง บางละมุง พานทอง ศรีราชา เกาะสีชัง บางปลาสร้อย มะขามหย่ง บ้านโขด แสนสุข บ้านสวน หนองรี นาป่า 

หนองข้างคอก ดอนหัวฬ่อ หนองไม้แดง บางทราย คลองต าหรุ เหมือง 
บ้านปึก ห้วยกะปิ เสม็ด อ่างศิลา ส านักบก บ้านบึง คลองกิ่ว มาบไผ่ 
หนองซ  าซาก หนองบอนแดง บางละมุง หนองปรือ หนองปลาไหล 
โป่ง เขาไม้แก้ว ตะเคียนเตี ย นาเกลือ หนองต าลึง หนองหงษ์ บ้านเก่า   
ศรีราชา สุรศักดิ์ ทุ่งสุขลา บึง หนองขาม เขาคันทรง บางพระ บ่อวิน 
ท่าเทววงษ์ 

สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ บางบ่อ บางปู คลองด่าน 
ระยอง ปลวกแดง ตาสิทธิ์ มาบยางพร 
ฉะเชิงเทรา บางปะกง บางปะกง สองคลอง ท่าข้าม 

 
 



ล ำดับที่ ๓๐ คลื่นควำมถี่ ๑๐๗.๒๕ MHz จังหวัดกำญจนบุรี 
   

๑. ขอบเขตพื้นที่กำรให้บริกำร  

จังหวัด อ ำเภอ ต ำบล 
กาญจนบุรี ท่ามะกา ท่าม่วง พงตึก ยางม่วง ดอนชะเอม ท่าไม้  ตะคร ้าเอน ท่ามะกา ท่าเรือ            

โคกตะบอง ดอนขมิ น  อุ โลกสี่หมื่น  เขาสามสิบหาบ พระแท่น           
หวายเหนียว แสนตอ สนามแย้ ท่าเสา หนองลาน วังขนาย วังศาลา     
บ้านใหม่ พังตรุ ท่าตะคร้อ 

ราชบุรี บ้านโป่ง โพธาราม บ้านโป่ง ท่าผา กรับใหญ่ ปากแรต หนองกบ สวนกล้วย นครชุมน์      
บ้านม่วง คุ้งพยอม หนองปลาหมอ เขาขลุง เบิกไพร ลาดบัวขาว ช้าแระ 

นครปฐม เมืองนครปฐม ก้าแพงแสน หนองงูเหลือม บ้านยาง ทุง่ลูกนก ห้วยหมอนทอง รางพิกุล หนองกระทุ่ม 
 

 
 



ล ำดับที่ ๓๑ คลื่นควำมถี่ ๙๑.๐๐ MHz จังหวัดสิงห์บุร ี
   

๑. ขอบเขตพื้นที่กำรให้บริกำร  

จังหวัด อ ำเภอ ต ำบล 
สิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี บางระจัน ค่ายบางระจัน พรหมบุรี อินทร์บุรี บางพุทรา บางมัญ โพกรวม ม่วงหมู่ หัวไผ่ ต้นโพธิ์ จักรสีห์ บางกระบือ 

สิงห์ ไม้ดัด เชิงกลัด โพชนไก่ แม่ลา โพสังโฆ ท่าข้าม พรหมบุรี บ้านแป้ง 
หัวป่า โรงช้าง อินทร์บุรี ประศุก ทับยา งิ้วราย ชีน้้าร้าย ท่างาม น้้าตาล    
ทองเอน ห้วยชัน โพธิ์ชัย 

ลพบุรี เมืองลพบุรี ท่าวุ้ง บ้านหมี่ โคกกะเทียม ท่าวุ้ง บางลี่ บางงา โคกสลุด เขาสมอคอน มุจลินท์ ไผ่ใหญ่ 
บ้านชี พุคา บางพ่ึง หนองทรายขาว หนองเต่า โพนทอง บางขาม สายห้วยแก้ว
มหาสอน บ้านหมี่ เชียงงา สนามแจง 

นครสวรรค์ ตาคลี จันเสน สร้อยทอง 
 

ชัยนาท สรรคบุรี โพงาม 
 

 

 

 

 
 



ล ำดับที่ ๓๒ คลื่นควำมถี่ ๙๐.๗๕ MHz จังหวัดขอนแก่น 
   

๑. ขอบเขตพื้นที่กำรให้บริกำร  

จังหวัด อ ำเภอ ต ำบล 
ขอนแก่น เมืองขอนแก่น น ้ำพอง ซ้ำสูง ในเมือง ส้ำรำญ โคกสี ท่ำพระ เมืองเก่ำ พระลับ บ้ำนค้อ แดงใหญ่ ดอนหัน 

ศิลำ บ้ำนเป็ด หนองตูม บึงเนียม โนนท่อน บัวใหญ่ บ้ำนขำม ทรำยมูล 
ท่ำกระเสริม กระนวน บ้ำนโนน คูค้ำ ห้วยเตย 

มหำสำรคำม โกสุมพิสัย เชียงยืน ชื่นชม เขวำไร่ แพง หนองบัว เขื่อน หนองบอน โพนงำม ยำงท่ำแจ้ง เชียงยืน  
หนองซอน กู่ทอง นำทอง เสือเฒ่ำ โพนทอง เหล่ำบัวบำน เหล่ำดอกไม้  
หนองกุง 

 

 

 

 
 



ล ำดับที่ ๓๓ คลื่นควำมถี่ ๙๓.๒๕ MHz จังหวัดขอนแก่น 
   

๑. ขอบเขตพื้นที่กำรให้บริกำร  

จังหวัด อ ำเภอ ต ำบล 
ขอนแก่น ชุมแพ สีชมพู ภูผาม่าน เวียงเก่า ชุมแพ โนนหัน นาหนองทุ่ม โนนอุดม ขัวเรียง หนองไผ่ ไชยสอ  

วังหินลาด หนองเขียด โนนสะอาด นาจาน ซ ายาง หนองแดง ภูห่าน  
โนนคอม ภูผาม่าน เมืองเก่าพัฒนา 

ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ ภูเขียว คอนสาร บ้านเป้า หนองโพนงาม ผักปัง หนองคอนไทย บ้านแก้ง กุดยม  
โคกสะอาด หนองตูม คอนสาร ทุ่งพระ โนนคูณ ห้วยยาง ดงบัง ทุ่งนาเลา 
ดงกลาง 

 
 



ล ำดับที่ ๓๔ คลื่นควำมถี่ ๙๘.๕๐ MHz จังหวัดขอนแก่น 
   

๑. ขอบเขตพื้นที่กำรให้บริกำร  

จังหวัด อ ำเภอ ต ำบล 
ขอนแก่น เมืองขอนแก่น น ้ำพอง ซ้ำสูง ในเมือง ส้ำรำญ โคกสี ท่ำพระ บ้ำนทุ่ม เมืองเก่ำ พระลับ สำวะถี  

บ้ำนหว้ำ บ้ำนค้อ แดงใหญ่ ดอนช้ำง ดอนหัน ศิลำ บ้ำนเป็ด หนองตูม 
บึงเนียม โนนท่อน บัวใหญ่ บ้ำนขำม ท่ำกระเสริม บ้ำนโนน  

มหำสำรคำม โกสุมพิสัย เชียงยืน เขวำไร่ หนองบัว โพนงำม กู่ทอง 
 

 



ล ำดับที่ ๓๕ คลื่นควำมถี่ ๑๐๐.๕๐ MHz จังหวัดมหำสำรคำม 
   

๑. ขอบเขตพื้นที่กำรให้บริกำร  

จังหวัด อ ำเภอ ต ำบล 
มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม แกด า โกสุมพิสัย กันทรวิชัย บรบือ ตลาด เขวา ท่าตูม แวงน่าง โคกก่อ เกิ้ง แก่งเลิงจาน ท่าสองคอน 

ลาดพัฒนา หนองปลิง ห้วยแอ่ง หนองโน วังแสง มิตรภาพ หนองกุง 
เลิงใต้ โคกพระ คันธารราษฎร์ มะค่า ท่าขอนยาง นาสีนวน ขามเรียง 
เขวาใหญ่ ศรีสุข กุดใส้จ่อ ขามเฒ่าพัฒนา บ่อใหญ่ หนองโก 

กาฬสินธุ์ ยางตลาด ฆ้องชัย หนองอิเฒ่า หนองตอกแป้น ฆ้องชัยพัฒนา โคกสะอาด ล าชี 
 

 
 



ล ำดับที่ ๓๖ คลื่นควำมถี่ ๙๒.๐๐ MHz จังหวัดกำฬสินธุ์ 
   

๑. ขอบเขตพื้นที่กำรให้บริกำร  

จังหวัด อ ำเภอ ต ำบล 
กาฬสินธุ์ ยางตลาด ห้วยเม็ก ยางตลาด อิตื้อ หัวนาค า คลองขาม โนนสูง ค าเหมือดแก้ว 
มหาสารคาม โกสุมพิสัย กันทรวิชัย เชียงยืน ชื่นชม ยางน้อย เขื่อน ยางท่าแจ้ง แห่ใต ้โคกพระ คันธารราษฎร์ ท่าขอนยาง 

นาสีนวน ขามเรียง เขวาใหญ่ ศรีสุข เชียงยืน หนองซอน ดอนเงิน นาทอง 
โพนทอง เหล่าดอกไม้ หนองกุง 

 

 

 

 
 



ล ำดับที่ ๓๗ คลื่นควำมถี่ ๑๐๑.๐๐ MHz จังหวัดร้อยเอ็ด 
   

๑. ขอบเขตพื้นที่กำรให้บริกำร  

จังหวัด อ ำเภอ ต ำบล 
ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด ธวัชบุร ีศรีสมเด็จ จังหาร เชียงขวัญ กมลาไสย 

ฆ้องชัย 
ในเมือง รอบเมือง เหนือเมือง ขอนแก่น นาโพธิ์ สะอาดสมบูรณ์ สีแก้ว 
ปอภาร โนนรัง หนองแก้ว หนองแวง ดงลาน โนนตาล เมืองทอง 
นิเวศน์ หนองไผ่ อุ่มเม้า มะอึ ราชธานี หนองพอก โพธิ์ทอง ศรีสมเด็จ 
เมืองเปลือย หนองใหญ่ สวนจิก โพธิ์สัย หนองแวงควง บ้านบาก 
ดินด า ปาฝา ม่วงลาด จังหาร ดงสิงห์ ยางใหญ่ ผักแว่น แสนชาติ  
เชียงขวัญ พระเจ้า หมูม้น บ้านเขือง ดงลิง ธัญญา เจ้าท่า ล าชี 

มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม แกด า ท่าตูม ห้วยแอ่ง หนองกุง โนนภิบาล 

 
 



ล ำดับที่ ๓๘ คลื่นควำมถี่ ๙๕.๒๕ MHz จังหวัดยโสธร 
   

๑. ขอบเขตพื้นที่กำรให้บริกำร  

จังหวัด อ ำเภอ ต ำบล 
ยโสธร เมืองยโสธร ทรายมูล กุดชุม ค าเข่ือนแก้ว ป่าติ้ว  ในเมือง น้ าค าใหญ่ ตาดทอง ส าราญ ดู่ทุ่ง ขั้นไดใหญ่ ทุ่งแต้ สิงห์ นาสะไมย์ 

เขื่องค า หนองหิน หนองคู ขุมเงิน ทุ่งนางโอก หนองเรือ หนองเป็ด ทรายมูล 
ไผ่ ก าแมด ลุมพุก ย่อ สงเปือย โพนทัน ทุ่งมน กู่จาน กุดกุง เหล่าไฮ 
ดงเจริญ โพธิ์ไทร กระจาย โคกนาโก เชียงเพ็ง ศรีฐาน 

ร้อยเอ็ด พนมไพร พนมไพร แสนสุข กุดน้ าใส นานวล ค าไฮ สระแก้ว ชานุวรรณ 

 

 

 

 
 



ล ำดับที่ ๓๙ คลื่นควำมถี่ ๑๐๒.๐๐ MHz จังหวัดอุบลรำชธำนี 
   

๑. ขอบเขตพื้นที่กำรให้บริกำร  

จังหวัด อ ำเภอ ต ำบล 
อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี วารินช าราบ เหล่าเสือโก้ก สว่างวีระวงศ์ ในเมือง หัวเรือ หนองขอน ปทุม ขามใหญ่ แจระแม หนองบ่อ ไร่น้อย 

กระโสบ กุดลาด ขี้เหล็ก วารินช าราบ ค าน้ าแซบ ค าขวาง แสนสุข 
หนองกินเพล โนนผึ้ง บุ่งไหม แพงใหญ่ ท่าช้าง 

 
 



ล ำดับที่ ๔๐ คลื่นควำมถี่ ๑๐๗.๐๐ MHz จังหวัดอุบลรำชธำนี 
   

๑. ขอบเขตพื้นที่กำรให้บริกำร  

จังหวัด อ ำเภอ ต ำบล 
อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ม่วงสามสิบ วารินช าราบ ดอนมดแดง 

เหล่าเสือโก้ก สว่างวีระวงศ์ 
ในเมือง หัวเรือ หนองขอน ปทุม ขามใหญ่ แจระแม หนองบ่อ ไร่น้อย 
กระโสบ กุดลาด ขี้เหล็ก ปะอาว ยางสักกระโพหลุ่ม หนองไข่นก 
วารินช าราบ ค าน้ าแซบ ค าขวาง โพธิ์ใหญ่ แสนสุข หนองกินเพล 
โนนผึ้ง บุ่งไหม ดอนมดแดง เหล่าแดง ค าไฮใหญ่ เหล่าเสือโก้ก โพนเมือง 
แพงใหญ่ หนองบก ท่าช้าง บุ่งมะแลง 

 
 



ล ำดับที่ ๔๑ คลื่นควำมถี่ ๙๕.๐๐ MHz จังหวัดศรีสะเกษ 
   

๑. ขอบเขตพื้นที่กำรให้บริกำร  

จังหวัด อ ำเภอ ต ำบล 
ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ ยางชุมน้อย กันทรารมย์ อุทุมพรพิสัย น้้าเกลี้ยง วังหิน 

พยุห์ 
เมืองเหนือ เมืองใต้ คูซอด ซ้า จาน ตะดอบ หนองครก โพนข่า โพนค้อ 
โพนเขวา หญ้าปล้อง ทุ่ม หนองไฮ หนองแก้ว น้้าค้า โพธิ์ หมากเขียบ หนองไผ่ 
ลิ้นฟ้า คอนกาม ยาง บัวน้อย ดู่ ผักแพว ขะยูง ตาเกษ แข้ โพธิ์ชัย ปะอาว 
ละเอาะ ตองปิด บุสูง ธาตุ ดวนใหญ่ บ่อแก้ว ทุ่งสว่าง วังหิน พยุห์ พรหมสวัสดิ์ 
ต้าแย โนนเพ็ก หนองค้า 

 

 

 

 
 



ล ำดับที่ ๔๒ คลื่นควำมถี่ ๙๙.๗๕ MHz จังหวัดสุรินทร ์
   

๑. ขอบเขตพื้นที่กำรให้บริกำร  

จังหวัด อ ำเภอ ต ำบล 
สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ จอมพระ ศีขรภูม ิเขวาสินรินทร์ ในเมือง ตั้งใจ เพ้ียราม นาดี ท่าสว่าง สลักได ส าโรง แกใหญ่ นอกเมือง 

คอโค เฉนียง เทนมีย์ เมืองที ราม บุฤาษี ตระแสง แสลงพันธ์ กาเกาะ 
จอมพระ กระหาด ช่างปี่ เขวาสินรินทร์ บึง ตากูก ปราสาททอง บ้านแร่ 

บุรีรัมย์ กระสัง ล าดวน หนองเต็ง ชุมแสง กันทรารมย์ 

 
 



ล ำดับที่ ๔๓ คลื่นควำมถี่ ๙๕.๗๕ MHz จังหวัดนครรำชสีมำ 
   

๑. ขอบเขตพื้นที่กำรให้บริกำร  

จังหวัด อ ำเภอ ต ำบล 
นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา จักราช โนนไทย โนนสูง เฉลิมพระเกียรติ ในเมือง หนองจะบก โคกสูง มะเริง หนองระเวียง หมื่นไวย หนองไผ่ล้อม 

หัวทะเล บ้านเกาะ พุดซา บ้านโพธิ์ จอหอ หนองบัวศาลา ตลาด พะเนา 
หนองกระทุ่ม หนองไข่น ้า ทองหลาง ด่านจาก ก้าปัง โนนสูง ใหม่ โตนด 
บิง ดอนชมพู หลุมข้าว จันอัด ด่านคล้า เมืองปราสาท ดอนหวาย ล้ามูล 
ช้างทอง ท่าช้าง พระพุทธ หนองงูเหลือม หนองยาง 

 

 

 

 
 



ล ำดับที่ ๔๔ คลื่นควำมถี่ ๑๐๖.๒๕ MHz จังหวัดนครรำชสีมำ 
   

๑. ขอบเขตพื้นที่กำรให้บริกำร  

จังหวัด อ ำเภอ ต ำบล 
นครราชสีมา 

 
เมืองนครราชสีมา โนนไทย ปักธงชัย สูงเนิน ขามทะเลสอ ในเมือง โพธิ์กลาง หนองจะบก โคกสูง มะเริง ปรุใหญ่ หมื่นไวย พลกรัง 

หนองไผ่ล้อม หัวทะเล บ้านเกาะ บ้านใหม่ พุดซา จอหอ โคกกรวด 
ไชยมงคล หนองบัวศาลา สุรนารี สีมุม ตลาด หนองกระทุ่ม ก าปัง 
ส าโรง ค้างพลู ตะคุ ธงชัยเหนือ สูงเนิน โคราช บุ่งขี้เหล็ก โนนค่า 
โค้งยาง นากลาง หนองตะไก้ กุดจิก ขามทะเลสอ โป่งแดง พันดุง บึงอ้อ 

 
 



ล ำดับที่ ๔๕ คลื่นควำมถี่ ๙๒.๐๐ MHz จังหวัดบุรรีัมย์ 
   

๑. ขอบเขตพื้นที่กำรให้บริกำร  

จังหวัด อ ำเภอ ต ำบล 
บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ กระสัง ห้วยราช บ้านด่าน  ในเมือง อิสาณ เสม็ด บ้านบัว สวายจีก บ้านยาง ถลุงเหล็ก หนองตาด บัวทอง 

ชุมเห็ด หลักเขต สะแกซ า กลันทา กระสัง สองชั้น เมืองไผ่ บ้านปรือ  
ห้วยส าราญ กันทรารมย์ ศรีภูมิ ห้วยราช สามแวง ตาเสา บ้านตะโก สนวน 
โคกเหล็ก เมืองโพธิ์ ห้วยราชา บ้านด่าน ปราสาท วังเหนือ 

 

 

 

 
 



ล ำดับที่ ๔๖ คลื่นควำมถี่ ๑๐๒.๐๐ MHz จังหวัดชัยภูม ิ
   

๑. ขอบเขตพื้นที่กำรให้บริกำร  

จังหวัด อ ำเภอ ต ำบล 
ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ บ้านเขว้า จัตุรัส เนินสง่า ในเมือง รอบเมือง โพนทอง นาฝาย บ้านค่าย กุดตุ้ม ชีลอง บ้านเล่า  

นาเสียว หนองนาแซง หนองไผ่ ห้วยต้อน ห้วยบง โนนส าราญ โคกสูง 
บุ่งคล้า บ้านเขว้า ตลาดแร้ง ลุ่มล าชี โนนแดง ละหาน กะฮาด 

นครราชสีมา แก้งสนามนาง บึงส าโรง 

 
 



ล ำดับที่ ๔๗ คลื่นควำมถี่ ๙๑.๕๐ MHz จังหวัดอุดรธำนี 
   

๑. ขอบเขตพื้นที่กำรให้บริกำร  

จังหวัด อ ำเภอ ต ำบล 
อุดรธานี เมืองอุดรธานี กุมภวาปี หนองหาน หนองแสง ประจักษ์ศิลปาคม หมากแข้ง หนองบัว บ้านตาด โนนสูง หนองนาค า นาดี บ้านเลื่อม สามพร้าว 

หนองไฮ บ้านจั่น หนองขอนกว้าง หนองไผ่ พันดอน เชียงแหว เสอเพลอ 
ผาสุก กุมภวาปี หนองหาน โพนงาม ผักตบ ดอนหายโศก หนองแสง 
แสงสว่าง ทับกุง นาม่วง ห้วยสามพาด อุ่มจาน 

 

 

 

 
 



ล ำดับที่ ๔๘ คลื่นควำมถี่ ๙๙.๐๐ MHz จังหวัดอุดรธำนี 
   

๑. ขอบเขตพื้นที่กำรให้บริกำร  

จังหวัด อ ำเภอ ต ำบล 
อุดรธานี เมืองอุดรธานี เพ็ญ หมากแข้ง นิคมสงเคราะห์ บ้านขาว หนองบัว บ้านตาด โนนสูง หมูม่น 

เชียงยืน หนองนาค า กุดสระ นาดี บ้านเลื่อม เชียงพิณ สามพร้าว นาข่า 
บ้านจั่น หนองขอนกว้าง นากว้าง สร้างแป้น 

 
 



ล ำดับที่ ๔๙ คลื่นควำมถี่ ๑๐๒.๕๐ MHz จังหวัดหนองคำย 
   

๑. ขอบเขตพื้นที่กำรให้บริกำร  

จังหวัด อ ำเภอ ต ำบล 
หนองคาย เมืองหนองคาย ท่าบ่อ สระใคร ในเมือง มีชัย โพธิ์ชัย กวนวัน เวียงคุก วัดธาต ุหาดค า ค่ายบกหวาน 

โพนสว่าง พระธาตุบังพวน หนองกอมเกาะ ปะโค เมืองหมี บ้านถอ่น 
โพนสา หนองนาง สระใคร คอกช้าง บ้านฝาง 

อุดรธานี บ้านผือ เพ็ญ เขือน  า เพ็ญ บ้านธาตุ นาพู ่เชียงหวาง จอมศรี โคกกลาง 

 
 



ล ำดับที่ ๕๐ คลื่นควำมถี่ ๑๐๐.๐๐ MHz จังหวัดเลย 
   

๑. ขอบเขตพื้นที่กำรให้บริกำร  

จังหวัด อ ำเภอ ต ำบล 
เลย เมืองเลย เชียงคาน ด่านซ้าย นาแห้ว ภูเรือ ท่าลี่ วังสะพุง กุดป่อง เมือง นาอ้อ กกดู่ น ้าหมาน เสี ยว นาอาน นาโป่ง นาดินด้า 

ชัยพฤกษ์ นาแขม ศรีสองรัก กกทอง ปากตม หาดทรายขาว ปากหมัน 
นาดี โคกงาม โพนสูง อิปุ่ม วังยาว นาหอ นาพึง นามาลา หนองบัว 
ท่าศาลา ร่องจิก ปลาบ่า ลาดค่าง สานตม ท่าลี่ หนองผือ อาฮี น ้าแคม 
โคกใหญ่ น ้าทูน วังสะพุง ทรายขาว หนองงิ ว ปากปวน ผาน้อย เขาหลวง 
ศรีสงคราม 

 
 



ล ำดับที่ ๕๑ คลื่นควำมถี่ ๙๓.๕๐ MHz จังหวัดนครพนม 
   

๑. ขอบเขตพื้นที่กำรให้บริกำร  

จังหวัด อ ำเภอ ต ำบล 
นครพนม เมืองนครพนม ปลาปาก ท่าอุเทน โพนสวรรค์  ในเมือง หนองแสง นาทราย นาราชควาย บ้านผึ้ง อาจสามารถ ขามเฒ่า 

ท่าค้อ ค าเตย หนองญาติ โพธิ์ตาก นามะเขือ เวินพระบาท รามราช นาใน 

 

 

 

 
 



ล ำดับที่ ๕๒ คลื่นควำมถี่ ๑๐๗.๐๐ MHz จังหวัดสกลนคร 
   

๑. ขอบเขตพื้นที่กำรให้บริกำร  

จังหวัด อ ำเภอ ต ำบล 
สกลนคร เมืองสกลนคร กุสุมาลย์ กุดบาก พรรณานิคม นิคมน ้าอูน เต่างอย 

โคกศรีสุพรรณ โพนนาแก้ว ภูพาน 
ธาตุเชิงชุม ขมิ น งิ วด่อน โนนหอม เชียงเครือ ท่าแร่ ม่วงลาย ดงชน 
ห้วยยาง พังขว้าง ดงมะไฟ ธาตุนาเวง เหล่าปอแดง หนองลาด ฮางโฮง 
โคกก่อง นาโพธิ์ นาเพียง อุ่มจาน กุดบาก นาม่อง กุดไห พรรณา วังยาง 
พอกน้อย นาหัวบ่อ ไร่ นาใน สว่าง บะฮี เชิงชุม นิคมน ้าอูน หนองปลิง 
หนองบัว สุวรรณคาม เต่างอย บึงทวาย นาตาล จันทร์เพ็ญ ตองโขบ 
ด่านม่วงค้า นาแก้ว นาตงวัฒนา บ้านแป้น สร้างค้อ หลุบเลา โคกภู 
กกปลาซิว 

นครพนม นาหว้า นางัว 

 
 



ล ำดับที่ ๕๓ คลื่นควำมถี่ ๙๖.๕๐ MHz จังหวัดสงขลำ 
   

๑. ขอบเขตพื้นที่กำรให้บริกำร  

จังหวัด อ ำเภอ ต ำบล 
สงขลา เมืองสงขลา จะนะ รัตภูม ิสะเดา หาดใหญ่ นาหม่อม ควนเนียง 

บางกล ่า สิงหนคร คลองหอยโข่ง 
บ่อยาง เขารูปช้าง เกาะแต้ว พะวง ทุ่งหวัง เกาะยอ ป่าชิง นาหว้า นาทับ 
จะโหนง แค คลองเปียะ ตลิ งชัน ก่าแพงเพชร ควนรู พังลา ทุ่งหมอ ท่าโพธิ์ 
เขามีเกียรติ หาดใหญ่ ควนลัง คูเต่า คอหงส์ คลองแห คลองอู่ตะเภา 
ฉลุง ทุ่งใหญ่ ทุ่งต่าเสา ท่าข้าม น ่าน้อย บ้านพร ุพะตง นาหม่อม พิจิตร 
ทุ่งขมิ น คลองหรัง รัตภูม ิควนโส ห้วยลึก บางเหรียง บางกล ่า ท่าช้าง 
แม่ทอม บ้านหาร ชิงโค สทิงหม้อ ท่านบ ร่าแดง ปากรอ ป่าขาด หัวเขา 
คลองหอยโข่ง ทุ่งลาน โคกม่วง คลองหลา 

พัทลุง ปากพะยูน เกาะนางค า 

 

 

 

 
 



ล ำดับที่ ๕๔ คลื่นควำมถี่ ๑๐๒.๒๕ MHz จังหวัดสงขลำ 
   

๑. ขอบเขตพื้นที่กำรให้บริกำร  

จังหวัด อ ำเภอ ต ำบล 
สงขลา เมืองสงขลา จะนะ รัตภูม ิสะเดา หาดใหญ่ นาหม่อม ควนเนียง 

บางกล ่า สิงหนคร คลองหอยโข่ง 
บ่อยาง เขารูปช้าง เกาะแต้ว พะวง ทุ่งหวัง เกาะยอ บ้านนา ป่าชิง 
สะกอม นาหว้า นาทับ จะโหนง คู แค คลองเปียะ ตลิ งชัน ก่าแพงเพชร 
ท่าชะมวง คูหาใต้ ควนรู พังลา ทุ่งหมอ ท่าโพธิ์ เขามีเกียรติ หาดใหญ่ 
ควนลัง คูเต่า คอหงส์ คลองแห คลองอู่ตะเภา ฉลุง ทุ่งใหญ่ ทุ่งต่าเสา 
ท่าข้าม น ่าน้อย บ้านพร ุพะตง นาหม่อม พิจิตร ทุ่งขมิ น คลองหรัง 
รัตภูม ิควนโส ห้วยลึก บางเหรียง บางกล ่า ท่าช้าง แม่ทอม บ้านหาร 
ชิงโค สทิงหม้อ ท่านบ ร่าแดง วัดขนุน ชะแล้ ปากรอ ป่าขาด หัวเขา 
คลองหอยโข่ง ทุ่งลาน โคกม่วง คลองหลา 

พัทลุง ปากพะยูน เกาะนางค่า 

 
 



ล ำดับที่ ๕๕ คลื่นควำมถี่ ๙๓.๒๕ MHz จังหวัดสตลู 
   

๑. ขอบเขตพื้นที่กำรให้บริกำร  

จังหวัด อ ำเภอ ต ำบล 
สตูล เมืองสตูล ควนโดน ท่าแพ พิมาน คลองขุด ควนขัน บ้านควน ฉลุง เกาะสาหร่าย ตันหยงโป เจ๊ะบิลัง 

ต ามะลัง ปูย ูควนโพธิ์ เกตร ีควนโดน ควนสตอ ย่านซื่อ วังประจัน ท่าแพ 
สาคร ท่าเรือ 

 

 

 

 
 



ล ำดับที่ ๕๖ คลื่นควำมถี่ ๙๙.๕๐ MHz จังหวัดสตลู 
   

๑. ขอบเขตพื้นที่กำรให้บริกำร  

จังหวัด อ ำเภอ ต ำบล 
สตูล เมืองสตูล ควนโดน ท่าแพ พิมาน คลองขุด ควนขัน บ้านควน ฉลุง เกาะสาหร่าย ตันหยงโป 

เจ๊ะบิลัง ต ามะลัง ปูย ูควนโพธิ์ เกตรี ควนสตอ ย่านซื่อ วังประจัน ท่าแพ 
สาคร 

 
 



ล ำดับที่ ๕๗ คลื่นควำมถี่ ๑๐๒.๕๐ MHz จังหวัดยะลำ 
   

๑. ขอบเขตพื้นที่กำรให้บริกำร  

จังหวัด อ ำเภอ ต ำบล 
ยะลา เมืองยะลา เบตง บันนังสตา ธารโต ยะหา รามัน กาบัง กรงปินัง สะเตง บุดี ยุโป ลิดล ยะลา ท่าสาป ล าใหม่ หน้าถ  า ล าพะยา เปาะเส้ง 

พร่อน บันนังสาเรง สะเตงนอก ตาเซะ อัยเยอร์เวง บันนังสตา บาเจาะ 
ตาเนาะปูเต๊ะ ถ  าทะลุ ตลิ่งชัน เขื่อนบางลาง ธารโต บ้านแหร แม่หวาด 
คีรีเขต ยะหา ละแอ ปะแต บาโร๊ะ ตาชี บาโงยซิแน กาตอง กายูบอเกาะ 
กาลูปัง กาลอ กอตอตือร๊ะ โกตาบารู เกะรอ จะกว๊ะ ท่าธง เนินงาม 
บาลอ บาโงย บือมัง ยะต๊ะ วังพญา อาซ่อง ตะโล๊ะหะลอ กาบัง บาละ 
กรงปินัง สะเอะ ห้วยกระทิง ปุโรง 

ปัตตานี เมืองปัตตานี โคกโพธิ์ หนองจิก มายอ ทุ่งยางแดง สายบุรี ไม้แก่น 
ยะหริ่ง ยะรัง กะพ้อ แม่ลาน 

ปุยุด นาประดู่ ปากล่อ ทุ่งพลา นาเกต ุควนโนรี คอลอตันหยง ดาโต๊ะ 
ปุโละปุโย ยาบี ลิปะสะโง มายอ ถนน ตรัง กระหวะ ลุโบะยิไร กระเสาะ 
เกาะจัน ปะโด สาคอบน สาคอใต ้ปานัน ตะโละแมะนา พิเทน น  าด า 
ปาก ูตะลุบัน ตะบิ ง ปะเสยะวอ บางเก่า บือเระ เตราะบอน กะดุนง 
ละหาร มะนังดาล า แป้น ทุ่งคล้า ไทรทอง ไม้แก่น ดอนทราย ตะโละ 
ตันหยงดาลอ ตันหยงจึงงา ตอหลัง ตาลีอายร์ ปิยามุมัง ปุลากง บาโลย 
มะนังยง ราตาปันยัง ยะรัง สะดาวา ประจัน สะนอ ระแว้ง ปิตูมุด ีวัด 
กระโด คลองใหม่ เมาะมาวี กอล า เขาตูม กะรุบี ตะโละดือรามัน  
ปล่องหอย แม่ลาน ม่วงเตี ย ป่าไร่ 

นราธิวาส เมืองนราธิวาส บาเจาะ ยี่งอ ระแงะ รือเสาะ ศรีสาคร จะแนะ 
เจาะไอร้อง 

บางนาค ล าภู มะนังตายอ บางปอ กะลุวอ กะลุวอเหนือ โคกเคียน  
บาเจาะ ลุโบะสาวอ กาเยาะมาตี ปะลุกาสาเมาะ บาเระเหนือ บาเระใต้ 
ยี่งอ ละหาร จอเบาะ ลุโบะบายะ ลุโบะบือซาช ตะปอเยาะ ตันหยงมัส 
ตันหยงลิมอ บองอ กาลิซา บาโงสะโต ฉลิม มะรือโบตก รือเสาะ สาวอ 
เรียง สามัคคี บาตง ลาโละ รือเสาะออก โคกสะตอ สุวารี ซากอ ตะมะยูง 



จังหวัด อ ำเภอ ต ำบล 
ศรีสาคร เชิงคีร ีกาหลง ศรีบรรพต จะแนะ ดุซงญอ ผดุงมาตร ช้างเผือก 
จวบ บูกิต มะรือโบออก 

สงขลา สะบ้าย้อย จะแหน ธารคีรี 

 
 



ล ำดับที่ ๕๘ คลื่นควำมถี่ ๙๑.๐๐ MHz จังหวัดปัตตำน ี
   

๑. ขอบเขตพื้นที่กำรให้บริกำร  

จังหวัด อ ำเภอ ต ำบล 
ปัตตานี เมืองปัตตานี โคกโพธิ์ หนองจิก มายอ ยะหริ่ง ยะรัง สะบารัง อาเนาะรู จะบังติกอ บานา ตันหยงลุโละ คลองมานิง กะมิยอ 

บาราโหม ปะกาฮะรัง รูสะมิแล ตะลุโบะ บาราเฮาะ ปุยุด นาเกต ุควนโนรี 
เกาะเปาะ คอลอตันหยง ดอนรัก ตุยง ท่าก าช า บ่อทอง บางเขา บางตาวา 
ปุโละปุโย ยาบี ลิปะสะโง สาคอบน ตะโละ ตะโละกาโปร์ ตาแกะ ตาลีอายร์ 
ยามู บางปู หนองแรต ปิยามุมัง มะนังยง ราตาปันยัง แหลมโพธิ์ ยะรัง.สะดาวา 
ประจัน สะนอ ระแว้ง ปิตูมุด ีวัด คลองใหม่ 

สงขลา เทพา ปากบาง 

 

 

 

 
 



ล ำดับที่ ๕๙ คลื่นควำมถี่ ๙๖.๐๐ MHz จังหวัดนรำธิวำส 
   

๑. ขอบเขตพื้นที่กำรให้บริกำร  

จังหวัด อ ำเภอ ต ำบล 
นราธิวาส เมืองนราธิวาส ตากใบ บาเจาะ ยี่งอ ระแงะ เจาะไอร้อง บางนาค ล าภู มะนังตายอ บางปอ กะลุวอ กะลุวอเหนือ โคกเคียน ไพรวัน 

ลุโบะสาวอ บาเระใต ้ยี่งอ ละหาร จอเบาะ ลุโบะบายะ ลุโบะบือซา.ตะปอเยาะ 
ตันหยงมัส ตันหยงลิมอ เฉลิม จวบ มะรือโบออก 

 

 

 

 
 



ล ำดับที่ ๖๐ คลื่นควำมถี่ ๘๙.๐๐ MHz จังหวัดภูเกต็ 
   

๑. ขอบเขตพื้นที่กำรให้บริกำร  

จังหวัด อ ำเภอ ต ำบล 
พังงา เกาะยาว เกาะยาวใหญ่ พรุใน 
ภูเก็ต เมืองภูเก็ต กะทู้ ถลาง ตลาดใหญ่ ตลาดเหนือ เกาะแก้ว รัษฎา วิชิต ฉลอง ราไวย์ กะรน กะทู้ 

ป่าตอง กมลา เทพกระษัตรี ศรีสุนทร เชิงทะเล ป่าคลอก 

 
 



ล ำดับที่ ๖๑ คลื่นควำมถี่ ๙๐.๕๐ MHz จังหวัดภูเกต็ 
   

๑. ขอบเขตพื้นที่กำรให้บริกำร  

จังหวัด อ ำเภอ ต ำบล 
พังงา เกาะยาว ตะกั่วทุ่ง เกาะยาวน้อย เกาะยาวใหญ่ พรุใน คลองเคียน 
ภูเก็ต เมืองภูเก็ต กะทู้ ถลาง ตลาดใหญ่ ตลาดเหนือ เกาะแก้ว รัษฎา วิชิต ฉลอง ราไวย์ กะรน กะทู้ 

ป่าตอง กมลา เทพกระษัตรี ศรีสุนทร เชิงทะเล ป่าคลอก ไม้ขาว สาคู 

 
 



ล ำดับที่ ๖๒ คลื่นควำมถี่ ๑๐๑.๕๐ MHz จังหวัดภูเก็ต 
   

๑. ขอบเขตพื้นที่กำรให้บริกำร  

จังหวัด อ ำเภอ ต ำบล 
ภูเก็ต เมืองภูเก็ต กะทู ้ถลาง ตลาดใหญ่ ตลาดเหนือ เกาะแก้ว รัษฎา วิชิต ฉลอง ราไวย์ กะรน กะทู้ 

ป่าตอง กมลา เทพกระษัตรี ศรีสุนทร เชิงทะเล ป่าคลอก ไม้ขาว สาคู 
พังงา เกาะยาว ตะกั่วทุ่ง เกาะยาวน้อย เกาะยาวใหญ่ พรุใน หล่อยูง คลองเคียน 

 
 



ล ำดับที่ ๖๓ คลื่นควำมถี่ ๙๑.๗๕ MHz จังหวัดพังงำ 
   

๑. ขอบเขตพื้นที่กำรให้บริกำร  

จังหวัด อ ำเภอ ต ำบล 
พังงา เมืองพังงา ตะกั่วทุ่ง ทับปุด ท้ายเหมือง ท้ายช้าง นบปริง ถ ้าน ้าผุด บางเตย ตากแดด สองแพรก ทุ่งคาโงก เกาะปันหยี 

ป่ากอ ถ ้า กระโสม กะไหล ท่าอยู่ คลองเคียน ทับปุด มะลุ่ย บ่อแสน 
ถ ้าทองหลาง บางทอง 

กระบี่ อ่าวลึก อ่าวลึกใต้ แหลมสัก เขาใหญ่ 

 

 

 

 
 



ล ำดับที่ ๖๔ คลื่นควำมถี่ ๑๐๕.๐๐ MHz จังหวัดกระบี่ 
   

๑. ขอบเขตพื้นที่กำรให้บริกำร  

จังหวัด อ ำเภอ ต ำบล 
กระบี่ เมืองกระบี่ เหนือคลอง ปากน ้า กระบี่ใหญ่ กระบี่น้อย เขาทอง ทับปริก ไสไทย อ่าวนาง  

หนองทะเล คลองประสงค์ เหนือคลอง เกาะศรีบอยา คลองขนาน 
คลองเขม้า โคกยาง ตลิ่งชัน ปกาสัย ห้วยยูง 

 
 



ล ำดับที่ ๖๕ คลื่นควำมถี่ ๑๐๔.๕๐ MHz จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
   

๑. ขอบเขตพื้นที่กำรให้บริกำร  

จังหวัด อ ำเภอ ต ำบล 
นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช พรหมคีร ีลานสกา ฉวาง พิปูน เชียรใหญ่ 

ชะอวด ท่าศาลา ทุ่งสง นาบอน ทุ่งใหญ่ ปากพนัง ร่อนพิบูลย์ 
หัวไทร บางขัน จุฬาภรณ ์พระพรหม นบพิต า ช้างกลาง 
เฉลิมพระเกียรติ 

ในเมือง ท่าวัง คลัง ท่าไร่ ปากนคร นาทราย ก าแพงเซา ไชยมนตรี 
มะม่วงสองต้น นาเคียน ท่างิ้ว โพธิ์เสด็จ บางจาก ปากพูน ท่าซัก ท่าเรือ 
พรหมโลก บ้านเกาะ อินคีรี ทอนหงส์ นาเรียง เขาแก้ว ลานสกา ท่าดี 
ก าโลน ขุนทะเล ละอาย ยางค้อม เชียรใหญ่ ท่าขนาน บ้านกลาง. 
บ้านเนิน ไสหมาก ท้องล าเจียก เสือหึง การะเกด เขาพระบาท 
แม่เจ้าอยู่หัว ชะอวด ท่าเสม็ด ท่าประจะ เคร็ง วังอ่าง บ้านตูล.ขอนหาด 
เกาะขันธ์ ควนหนองหงส์ เขาพระทอง นางหลง ท่าศาลา หัวตะพาน 
โมคลาน ไทยบุรี ดอนตะโก โพธิ์ทอง ปากแพรก ชะมาย หนองหงส์ 
ควนกรด นาไม้ไผ่ นาหลวงเสน เขาโร กะปาง ที่วัง น้ าตก ถ้ าใหญ่ นาโพธิ์ 
เขาขาว นาบอน ทุ่งสง แก้วแสน ปริก ปากพนัง คลองน้อย ป่าระก า  
ชะเมา คลองกระบือ เกาะทวด บ้านใหม่ หูล่อง แหลมตะลุมพุก 
ปากพนังฝั่งตะวันตก บางศาลา บางพระ บางตะพง.ปากพนังฝั่งตะวันออก 
บ้านเพิง ท่าพยา ขนาบนาก ร่อนพิบูลย์ หินตก เสาธง ควนเกย ควนพัง 
ควนชุม แหลม บ้านราม บางนบ ท่าซอม เกาะเพชร บางขัน บ้านล านาว 
วังหิน บ้านนิคม บ้านควนมุด บ้านชะอวด ควนหนองคว้า ทุ่งโพธิ์ 
นาหมอบุญ สามต าบล นาพร ุนาสาร ท้ายส าเภา ช้างซ้าย กะหรอ 
นาเหรง ช้างกลาง สวนขัน เชียรเขา ดอนตรอ สวนหลวง ทางพูน 

ตรัง รัษฎา ควนเมา คลองปาง หนองบัว หนองปรือ เขาไพร 
พัทลุง ควนขนุน ป่าพะยอม แหลมโตนด ป่าพะยอม ลานข่อย เกาะเต่า 

 



ล ำดับที่ ๖๖ คลื่นควำมถี่ ๑๐๖.๒๕ MHz จังหวัดตรัง 
   

๑. ขอบเขตพื้นที่กำรให้บริกำร  

จังหวัด อ ำเภอ ต ำบล 
ตรัง เมืองตรัง กันตัง ย่านตาขาว สิเกา ห้วยยอด วังวิเศษ นาโยง ทับเที่ยง นาพละ บ้านควน นาบินหลา ควนปริง นาโยงใต้ บางรัก 

โคกหล่อ นาโต๊ะหมิง หนองตรุด น ้าผุด นาตาล่วง บ้านโพธิ์ นาท่ามเหนือ 
นาท่ามใต้ กันตัง ควนธานี บางหมาก บางเป้า โคกยาง คลองลุ ย่านซื่อ 
บ่อน ้าร้อน คลองชีล้อม ทุ่งกระบือ ทุ่งค่าย นาเมืองเพชร ล้าภูรา.เขาวเิศษ 
ท่าสะบ้า นาโยงเหนือ โคกสะบ้า นาหมื่นศรี นาข้าวเสีย 

 
 



ล ำดับที่ ๖๗ คลื่นควำมถี่ ๙๕.๗๕ MHz จังหวัดพัทลุง 
   

๑. ขอบเขตพื้นที่กำรให้บริกำร  

จังหวัด อ ำเภอ ต ำบล 
พัทลุง เมืองพัทลุง กงหรา เขาชัยสน ควนขนุน ศรีบรรพต ศรีนครินทร์ คูหาสวรรค์ เขาเจียก ท่ามิหร า โคกชะงาย นาท่อม ปรางหมู ่ท่าแค ล าป า 

ต านาน ควนมะพร้าว ร่มเมือง ชัยบุรี นาโหนด พญาขัน สมหวัง เขาชัยสน 
ควนขนุน จองถนน หานโพธิ์ โคกม่วง นาขยาด พนมวังก์ ปันแต โตนดด้วน 
มะกอกเหนือ พนางตุง แพรกหา ตะแพน ชุมพล อ่างทอง 

สงขลา ระโนด กระแสสินธุ์ ระโนด บ้านขาว เกาะใหญ่ โรง เชิงแส 

 

 

 

 
 



ล ำดับที่ ๖๘ คลื่นควำมถี่ ๑๐๒.๐๐ MHz จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 
   

๑. ขอบเขตพื้นที่กำรให้บริกำร  

จังหวัด อ ำเภอ ต ำบล 
สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ ท่าฉาง บ้านนาสาร บ้านนาเดิม 

พุนพิน 
ตลาด มะขามเตี้ย วัดประดู ่ขุนทะเล บางใบไม ้บางชนะ คลองน้อย 
บางไทร บางโพธิ์ บางกุ้ง คลองฉนาก ท่าทองใหม่ ท่าทอง กะแดะ ทุ่งกง 
กรูด ช้างซ้าย พลายวาส ป่าร่อน ตะเคียนทอง ช้างขวา ทุ่งรัง ท่าฉาง 
ท่าเคย คลองไทร ทุ่งเตา ควนสุบรรณ ทุ่งเตาใหม่ ท่าเรือ ทรัพย์ทวี.นาใต้ 
ท่าข้าม ท่าสะท้อน ลีเล็ด ท่าโรงช้าง พุนพิน ศรีวิชัย มะลวน หัวเตย 
หนองไทร เขาหัวควาย 

 
 



ล ำดับที่ ๖๙ คลื่นควำมถี่ ๑๐๐.๕๐ MHz จังหวัดระนอง 
   

๑. ขอบเขตพื้นที่กำรให้บริกำร  

จังหวัด อ ำเภอ ต ำบล 
ระนอง เมืองระนอง ละอุ่น กระบุรี เขานิเวศน์ ราชกรูด หงาว บางริ้น ปากน้้า บางนอน หาดส้มแป้. 

ทรายแดง เกาะพยาม ละอุ่นใต้ ละอุ่นเหนือ บางพระใต้ บางพระเหนือ 
บางแก้ว ในวงเหนือ ในวงใต้ บางใหญ่ 

ชุมพร พะโต๊ะ พะโต๊ะ ปากทรง 

 
 



ล ำดับที่ ๗๐ คลื่นควำมถี่ ๑๐๕.๗๕ MHz จังหวัดระนอง 
   

๑. ขอบเขตพื้นที่กำรให้บริกำร  

จังหวัด อ ำเภอ ต ำบล 
ระนอง เมืองระนอง ละอุ่น เขานิเวศน์ ราชกรูด หงาว บางริ้น ปากน้้า บางนอน หาดส้มแป้น  

ทรายแดง เกาะพยาม ละอุ่นใต้ ละอุ่นเหนือ บางพระใต้ บางพระเหนือ 
บางแก้ว 

 
 



ล ำดับที่ ๗๑ คลื่นควำมถี่ ๙๐.๗๕ MHz จังหวัดชุมพร 
   

๑. ขอบเขตพื้นที่กำรให้บริกำร  

จังหวัด อ ำเภอ ต ำบล 
ชุมพร เมืองชุมพร ท่าแซะ ปะทิว สวี ท่าตะเภาทปากน ้า ท่ายาง บางหมาก นาทุ่ง นาชะอัง ตากแดด บางลึก 

หาดพันไกร วังไผ่ วังใหม ่บ้านนา ขุนกระทิง ทุ่งคา วิสัยเหนือ หาดทรายรี 
ถ ้าสิงห์ นากระตาม ท่าข้าม หินแก้ว สะพลี ปากแพรก ด่านสวี ครน วิสัยใต ้

 

 

 

 
 



ล ำดับที่ ๗๒ คลื่นควำมถี่ ๑๐๔.๗๕ MHz จังหวัดชุมพร 
   

๑. ขอบเขตพื้นที่กำรให้บริกำร  

จังหวัด อ ำเภอ ต ำบล 
ชุมพร เมืองชุมพร ท่าตะเภา ปากน ้า ท่ายาง บางหมาก นาทุ่ง นาชะอัง ตากแดด บางลึก 

หาดพันไกร วังไผ่ วังใหม ่บ้านนา ขุนกระทิง ทุ่งคา วิสัยเหนือ 
หาดทรายรี ถ ้าสิงห์ 

 
 



ล ำดับที่ ๗๓ คลื่นควำมถี่ ๙๘.๗๕ MHz จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
   

๑. ขอบเขตพื้นที่กำรให้บริกำร  

จังหวัด อ ำเภอ ต ำบล 
ประจวบคีรีขันธ์ ปราณบุรี หัวหิน เขาน้อย ปากน ้าปราณ หนองตาแต้ม วังก์พง เขาจ้าว หัวหนิ หนองแก 

หินเหล็กไฟ หนองพลับ ทับใต้ บึงนคร 
เพชรบุรี ชะอ้า ชะอ้า เขาใหญ่ ห้วยทรายเหนือ ไร่ใหม่พัฒนา สามพระยา 

 
 



ล ำดับที่ ๗๔ คลื่นควำมถี่ ๑๐๖.๗๕ MHz จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
   

๑. ขอบเขตพื้นที่กำรให้บริกำร  

จังหวัด อ ำเภอ ต ำบล 
ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เกาะหลัก อ่าวน้อย บ่อนอก กุยบุรี 

 
 



ภาคผนวก ข 

เอกสารหลักฐานประกอบการยืน่คำขอรับใบอนุญาตให้ใชค้ลืน่ความถี่ 
   

ผู้ขอรับใบอนญุาตจะต้องยื่นคำขอและเอกสารหลักฐานทีเ่กี่ยวข้องประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถี่สำหรับการให้บริการกระจายเสียง ประเภทกิจการทางธุรกิจ ดังต่อไปน้ี 

๑. แบบคำขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี ่
๒. หนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย ์ไม่เกิน ๓ เดือน 
๓. บัญชีรายช่ือผู้ถือหุ้น (บอจ.๕) ที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ไม่เกิน ๓ เดือน 
๔. ข้อบังคับนิติบุคคล ที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ไม่เกิน ๓ เดือน 
๕. ข้อมูลเกี่ยวกับภูมิลำเนาและสัญชาติของผู้มีอำนาจกระทำการผูกพัน กรรมการ ผู้ถือหุน้ของนิติบุคคล 
๖. หนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบและผู้รับมอบ (ถ้ามี) 
๗. แผนผังโครงสรา้งการบริหารงาน (organization chart) ของผู้ขอรับใบอนุญาต โดยแสดงชื่อและนามสกุล

พร้อมตำแหน่งในระดับผู้บริหารที่มีอำนาจสูงสุดและตำแหนง่ผู้บริหารที่มีความสำคัญขององค์กร 
๘. แบบรับรองการไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ขอรบัใบอนุญาต 
๙. ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้งสถานแีละสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงพร้อมแผนทีแ่ละพิกัดที่ตั้ง (ถ้าม)ี  

 
   
   

 



ภาคผนวก ค 

ราคาขัน้ต่ำ ราคาเริ่มต้น การเสนอเพิ่มราคา 
   

1. ราคาขั้นต่ำ ราคาขั้นต่ำของแต่ละคลื่นความถี่ที่จะประมูลในครั้งน้ี * มีดังต่อไปน้ี  

ภาค ลำดับ พื้นทีใ่หบ้ริการ 
ความถี ่ 
(MHz) 

ราคาขั้นต่ำ  
(บาท) 

กรงุเทพมหานครและปรมิณฑล 1 กรุงเทพมหานคร 95.00 50,091,000 
  2 กรุงเทพมหานคร 96.50 49,949,000 
  3 กรุงเทพมหานคร 97.50 49,875,000 
  4 กรุงเทพมหานคร 98.50 39,834,000 
  5 กรุงเทพมหานคร 99.00 49,648,000 
  6 กรุงเทพมหานคร 100.50 49,627,000 
  7 กรุงเทพมหานคร 105.50 36,384,000 
  8 กรุงเทพมหานคร 106.50 54,830,000 
  9 กรุงเทพมหานคร 107.00 48,295,000 

ภาคเหนือ 10 จังหวัดลำปาง  99.00 105,000 
  11 จังหวัดแพร่  93.00 105,000 
  12 จังหวัดตาก  97.25 105,000 
  13 จังหวัดเชียงใหม่ 100.75 2,283,000 
  14 จังหวัดแม่ฮ่องสอน  99.50 105,000 
  15 จังหวัดแม่ฮ่องสอน  102.00 105,000 
  16 จังหวัดลำพูน  96.50 105,000 
  17 จังหวัดพิษณุโลก  106.25 105,000 
  18 จังหวัดสุโขทัย  99.25 105,000 
  19 จังหวัดอุตรดิตถ์  98.50 105,000 
  20 จังหวัดเชียงราย  101.25 105,000 
  21 จังหวัดพะเยา  97.25 105,000 
  22 จังหวัดน่าน  92.00 105,000 
  23 จังหวัดอุทัยธานี  101.75 105,000 
  24 จังหวัดกำแพงเพชร  92.75 105,000 
  25 จังหวัดพิจิตร 107.75 105,000 



ภาค ลำดับ พื้นทีใ่หบ้ริการ 
ความถี ่ 
(MHz) 

ราคาขั้นต่ำ  
(บาท) 

ภาคกลาง 26 จังหวัดจันทบุร ี 95.25 105,000 

  27 จังหวัดตราด  107.25 105,000 

  28 จังหวัดระยอง  96.75 3,189,000 

  29 จังหวัดชลบุรี  107.75 2,644,000 

  30 จังหวัดกาญจนบุรี  107.25 105,000 

  31 จังหวัดสิงห์บุรี  91.25 105,000 

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ 32 จังหวัดขอนแก่น  90.75 105,000 

  33 จังหวัดขอนแก่น  93.25 105,000 

  34 จังหวัดขอนแก่น  98.50 105,000 

  35 จังหวัดมหาสารคาม  100.50 105,000 

  36 จังหวัดกาฬสินธุ์  92.00 105,000 

  37 จังหวัดร้อยเอ็ด  101.00 105,000 

  38 จังหวัดยโสธร  95.25 105,000 

  39 จังหวัดอุบลราชธานี  102.00 105,000 

  40 จังหวัดอุบลราชธานี  107.00 105,000 

  41 จังหวัดศรีสะเกษ  95.00 105,000 

  42 จังหวัดสุรินทร์  99.75 105,000 

  43 จังหวัดนครราชสีมา  95.75 105,000 

  44 จังหวัดนครราชสีมา  106.25 105,000 

  45 จังหวัดบุรีรัมย ์ 92.00 105,000 

  46 จังหวัดชัยภูมิ  102.00 105,000 

  47 จังหวัดอุดรธานี  91.50 105,000 

  48 จังหวัดอุดรธานี  99.00 105,000 

  49 จังหวัดหนองคาย  102.50 105,000 

  50 จังหวัดเลย  100.00 105,000 

  51 จังหวัดนครพนม  93.50 105,000 

  52 จังหวัดสกลนคร  107.00 105,000 



ภาค ลำดับ พื้นทีใ่หบ้ริการ 
ความถี ่ 
(MHz) 

ราคาขั้นต่ำ  
(บาท) 

ภาคใต ้ 53 จังหวัดสงขลา  96.50 417,000 
  54 จังหวัดสงขลา  102.25 516,000 

  55 จังหวัดสตูล  93.25 105,000 

  56 จังหวัดสตูล  99.50 105,000 

  57 จังหวัดยะลา  102.50 1,205,000 

  58 จังหวัดปัตตานี  91.00 105,000 

  59 จังหวัดนราธิวาส  96.00 105,000 

  60 จังหวัดภูเก็ต  89.00 874,000 

  61 จังหวัดภูเก็ต  90.50 1,027,000 

  62 จังหวัดภูเก็ต  101.50 1,283,000 

  63 จังหวัดพังงา  91.75 105,000 

  64 จังหวัดกระบ่ี 105.00 105,000 

  65 จังหวัดนครศรีธรรมราช  104.50 942,000 

  66 จังหวัดตรัง  106.25 105,000 

  67 จังหวัดพัทลุง  95.75 105,000 

  68 จังหวัดสุราษฎร์ธานี  102.00 105,000 

  69 จังหวัดระนอง  100.50 105,000 

  70 จังหวัดระนอง  105.75 105,000 

  71 จังหวัดชุมพร  90.75 105,000 

  72 จังหวัดชุมพร  104.75 105,000 

  73 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 98.75 105,000 

  74 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 106.75 105,000 

* หมายเหตุ  ราคาขั้นต่ำในการประมูลคลืน่ความถี่ในครั้งนี้ จัดทำขึ้นภายใต้สมมติฐานและข้อจำกัด 
ในการศึกษาการประเมินมูลค่าคลื่นความถีใ่นกิจกิจการวทิยุกระจายเสียง ซึ่งเป็นราคาภายใต้สมมุติฐานที่ผู้ชนะ 
การประมูลต้องการสร้างและจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงเองทั้งหมด 

2. ราคาเริ่มตน้ ราคาเริ่มต้นของแต่ละคลื่นความถี่ที่จะประมูลในครั้งนี้ 
ราคาเริ่มต้นเท่ากับราคาขั้นต่ำ 
 
 



3. การเสนอเพิ่มราคา ให้เสนอเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ ดังนี้ 

ช่วงราคาของราคาเริม่ตน้ (บาท) การเสนอเพิม่ราคาตอ่ครั้ง (บาท) 
40,000,000 60,000,000 500,000 
30,000,000 39,999,999 400,000 
20,000,000 29,999,999 300,000 
10,000,000 19,999,999 200,000 
1,000,000 9,999,999 50,000 
400,000 999,999 20,000 
100,000 399,999 4,000 
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