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รายละเอียดการยื่นค าขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ระบบเอเอ็ม 

เพื่อให้บริการกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการสาธารณะ 
   

 
ข้อ ๑ แผนความถี่วิทยุ คลื่นความถี่ท่ีจะอนุญาต และพื้นที่ให้บริการ 
  คลื่นความถี่ที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
จะพิจารณาออกใบอนุญาตให้ใช้ในครั้งนี้  เป็นคลื่นความถี่ตามแผนความถี่วิทยุกระจายเสียงตามประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง แผนความถ่ีวิทยุกิจการ
กระจายเสียง ระบบเอเอ็ม ตามท่ีก าหนดในภาคผนวก ก  
 

ข้อ ๒ ประเภทใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่  
  ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่  ระบบเอเอ็ม เพ่ือให้บริการกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการ
สาธารณะ               
 

ข้อ ๓ กิจการที่อนุญาตให้ใช้งานคลื่นความถี่  
กิจการกระจายเสียง เพ่ือให้บริการสาธารณะ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือการให้บริการกระจายเสียง

อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ 
 (1) เพ่ือการส่งเสริมความรู้ การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดล้อม การเกษตร และการส่งเสริมอาชีพอ่ืน ๆ สุขภาพ อนามัย กีฬา หรือการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 
 (2) เพ่ือความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยสาธารณะ 
 (3) เพ่ือการกระจายข้อมูลข่าวสารเพ่ือส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลกับประชาชนและ
รัฐสภากับประชาชน การกระจายข้อมูลข่าวสารเพ่ือการส่งเสริมสนับสนุนในการเผยแพร่และให้การศึกษาแก่
ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข บริการข้อมูล
ข่าวสารอันเป็นประโยชน์สาธารณะแก่คนพิการ คนด้อยโอกาส หรือกลุ่มความสนใจที่มีกิจกรรมเพ่ือประโยชน์
สาธารณะหรือบริการข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์สาธารณะอ่ืน 
 

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

ข้อ 5 ขั้นตอน วิธีการ และก าหนดระยะเวลาการยื่นค าขอรับใบอนุญาต  
 ผู้ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ระบบเอเอ็ม เพ่ือให้บริการกระจายเสียง ประเภท
กิจการบริการสาธารณะ ต้องยื่นค าขอรับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ และช าระค่าธรรมเนียมการขออนุญาตดังกล่าว 
พร้อมยื่นค าขอประกอบกิจการกระจายเสียง และเอกสารประกอบการพิจารณาตามประกาศคณะกรรมการ 
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กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาต             
การให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2555 มาในคราวเดียวกัน ผ่านระบบการยื่นค าขอรับอนุญาต           
ท างอิ เล็ กท รอนิ กส์  ส าห รับ ผู้ ป ระกอบกิ จการกระจาย เสี ย งและกิ จการโท รทั ศน์  (ระบบ  e-BCS)                                   
ที่  http://bcsservices.nbtc.go.th/eservices ซึ่ งเป็นบริการในการยื่นขออนุญาตผ่านระบบอินเทอร์เน็ต                
ในระหว่างวันที่ 3 มกราคม ๒๕๖5 เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ๒๕๖5 เวลา ๑๖.๓๐ น.  
 

ข้อ 6 การช าระค่าธรรมเนียมการขออนุญาต  
ผู้ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี ระบบเอเอ็ม เพ่ือให้บริการกระจายเสียง ประเภท

กิจการบริการสาธารณะ ต้องช าระค่าธรรมเนียมการขออนุญาตใช้คลื่นความถี่ พร้อมภาษีมูลค่าเพ่ิม ตามประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เรื่อง หลักเกณฑ์               
และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับการให้บริการกระจายเสียงให้แล้วเสร็จภายในวันที่ยื่นค าขอ  
 

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

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

ข้อ 8 เงื่อนไขการใช้คลื่นความถี่ 
(1) การใช้คลื่นความถี่ต้องได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่น             

ความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม ทั้งนี้ เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ให้สิทธิในการทดลองประกอบกิจการ หรือสิทธิทดลองออกอากาศตาม
ประกาศหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติก าหนด
สิ้นสุดลงภายใน ๑ ปีนับแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี ่

(2) การใช้คลื่นความถี่เพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียงต้องได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติ                
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่อไปนี้ 

(2.1) ใช้คลื่นความถี่เพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียงด้วยตนเอง จะมอบการบริหารจัดการ
ทั้งหมดหรือบางส่วนหรือยินยอมให้บุคคลอื่นเป็นผู้มีอ านาจประกอบกิจการแทนมิได้  

(2.2) ใช้คลื่นความถี่โดยไม่ก่อให้เกิดการรบกวนความถี่ต่อผู้รับใบอนุญาตรายอ่ืน  
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(2.3) ประกอบกิจการกระจายเสียงตามที่ตนได้รับอนุญาตภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติก าหนด  

(2.4) ใช้คลื่นความถี่ตามวัตถุประสงค์ของการประกอบกิจการกระจายเสียง  
(2.5) ปฏิบัติตามเงื่อนไขการประกอบกิจการที่ใช้คลื่นความถี่  

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

(4) เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุกระจายเสียงต้องมีลักษณะทางเทคนิคเป็นไป              
ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง มาตรฐาน
ทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบ เอ.เอ็ม. 

(5) ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ และผู้ได้รับอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงต้องดูแล
รักษาและปรับปรุงการใช้งานเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุกระจายเสียงให้สอดคล้องตามประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิค
เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบเอเอ็ม ตลอดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต 

(6) ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ และผู้ ได้รับอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงต้อง
ประสานงาน กับผู้ ได้รับอนุญาตให้ ใช้คลื่นความถี่รายอ่ืน เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการรบกวน ทั้ งนี้ 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ อาจก าหนดหลักเกณฑ์         
และมาตรการเฉพาะ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการรบกวนเป็นรายกรณีตามความเหมาะสม 

(7) ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ และผู้ได้รับอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงต้องให้ 
ความร่วมมือในการประสานงานความถี่วิทยุบริเวณชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งปฏิบัติตามข้อตกลง            
ในการประสานงานความถี่วิทยุบริเวณชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้านที่เก่ียวข้อง 

(8) ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ต้องด าเนินการแจ้งจดทะเบียนต่อส านักวิทยุคมนาคม 
(Radiocommunication Bureau : BR) ส ห ภ า พ โ ท ร ค ม น า ค ม ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เท ศ  ( International 
Telecommunication Union : ITU) เพ่ือเป็นการป้องกันการรบกวนการใช้คลื่นความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียง
ระบบเอเอ็มระหว่างประเทศ 

 

ข้อ 9 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 
 ผู้รับใบอนุญาตต้องช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และการประกอบกิจการ             
กระจายเสียง ให้ส านักงาน กสทช. ตามอัตรา หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ก าหนดตามประกาศคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติว่าด้วยค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
  
 



 
ภาคผนวก ก  

ตารางแสดงคลื่นความถี่ท่ีจะอนุญาต และพื้นที่ให้บริการ 
 

ตารางแสดงคลื่นความถี่ที่จะอนุญาต และพื้นที่ให้บริการ ตามภาคผนวก ก แนบท้ายประกาศ
เชิญชวนขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ระบบเอเอ็ม เพื่อให้บริการกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการ
สาธารณะ มีขอบข่ายการกำหนดช่องความถี ่วิทยุ และรายละเอียดความถี่วิทยุ สอดคล้องตามประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง แผนความถี่วิทยุ
กิจการกระจายเสียงระบบเอเอ็ม โดยการใช้งานคลื่นความถี่ การส่งและรับสัญญาณในกิจการกระจายเสียง
ระบบเอเอ็ม ให้เป็นไปตามเง่ือนไขและมาตรฐานที่ประกาศดังกล่าวกำหนด 

1. กรุงเทพมหานคร 

ช่องความถี่วิทยุ ความถี่คลื่นพาห์ (kHz) 
39 873 
57 1035 
63 1089 
69 1143 
71 1161 

108 1494 
 

2. จังหวัดปทุมธานี 

ช่องความถี่วิทยุ ความถี่คลื่นพาห์ (kHz) 
35 837 
44 918 

 
3. จังหวัดตาก 

ช่องความถี่วิทยุ ความถี่คลื่นพาห์ (kHz) 
63 1089 
64 1098 

 
4. จังหวัดเชียงราย 

ช่องความถี่วิทยุ ความถี่คลื่นพาห์ (kHz) 
82 1260 

 
 
 
 



ภาคผนวก ก 
ตารางแสดงคลื่นความถี่ท่ีจะอนุญาต และขอบเขตพื้นที่การให้บริการ (ต่อ) 

 
5. จังหวัดนครสวรรค์ 

ช่องความถี่วิทยุ ความถี่คลื่นพาห์ (kHz) 
46 936 

 
6. จังหวัดน่าน 

ช่องความถี่วิทยุ ความถี่คลื่นพาห์ (kHz) 
94 1368 

 
7. จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ช่องความถี่วิทยุ ความถี่คลื่นพาห์ (kHz) 
51 981 

 
8. จังหวัดลำปาง 

ช่องความถี่วิทยุ ความถี่คลื่นพาห์ (kHz) 
27 765 
68 1134 

 
9. จังหวัดกาญจนบุรี 

ช่องความถี่วิทยุ ความถี่คลื่นพาห์ (kHz) 
32 810 

 
10. จังหวัดขอนแก่น 

ช่องความถี่วิทยุ ความถี่คลื่นพาห์ (kHz) 
14 648 

 
11. จังหวัดนครพนม 

ช่องความถี่วิทยุ ความถี่คลื่นพาห์ (kHz) 
51 981 

 
12. จังหวัดบึงกาฬ 

ช่องความถี่วิทยุ ความถี่คลื่นพาห์ (kHz) 
45 927 

 
 



ภาคผนวก ก 
ตารางแสดงคลื่นความถี่ท่ีจะอนุญาต และขอบเขตพื้นที่การให้บริการ (ต่อ) 

 
13. จังหวัดบุรีรัมย์ 

ช่องความถี่วิทยุ ความถี่คลื่นพาห์ (kHz) 
119 1593 

 
14. จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ช่องความถี่วิทยุ ความถี่คลื่นพาห์ (kHz) 
36 846  
80 1242  

 
15. จังหวัดมหาสารคาม 

ช่องความถี่วิทยุ ความถี่คลื่นพาห์ (kHz) 
1 531 

 
16. จังหวัดศรีสะเกษ 

ช่องความถี่วิทยุ ความถี่คลื่นพาห์ (kHz) 
38 864 

 
17. จังหวัดสุรินทร์ 

ช่องความถี่วิทยุ ความถี่คลื่นพาห์ (kHz) 
43 909 

 
18. จังหวัดอำนาจเจริญ 

ช่องความถี่วิทยุ ความถี่คลื่นพาห์ (kHz) 
100 1422 

 
19. จังหวัดอุบลราชธานี 

ช่องความถี่วิทยุ ความถี่คลื่นพาห์ (kHz) 
21 711 

 
20. จังหวัดอุดรธานี 

ช่องความถี่วิทยุ ความถี่คลื่นพาห์ (kHz) 
63 1089 

 
 



ภาคผนวก ก 
ตารางแสดงคลื่นความถี่ท่ีจะอนุญาต และขอบเขตพื้นที่การให้บริการ (ต่อ) 

 
21. จังหวัดจันทบุรี 

ช่องความถี่วิทยุ ความถี่คลื่นพาห์ (kHz) 
45 927 

 
22. จังหวัดตราด 

ช่องความถี่วิทยุ ความถี่คลื่นพาห์ (kHz) 
115 1557 

 
23. จังหวัดกระบี่ 

ช่องความถี่วิทยุ ความถี่คลื่นพาห์ (kHz) 
22 720  
49 963  

 
24. จังหวัดชุมพร 

ช่องความถี่วิทยุ ความถี่คลื่นพาห์ (kHz) 
95 1377 

 
25. จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ช่องความถี่วิทยุ ความถี่คลื่นพาห์ (kHz) 
13 639  
58 1044  

 
26. จังหวัดปัตตานี 

ช่องความถี่วิทยุ ความถี่คลื่นพาห์ (kHz) 
86 1296 

 
27. จังหวัดพังงา 

ช่องความถี่วิทยุ ความถี่คลื่นพาห์ (kHz) 
66 1116 
91 1341 

 
 
 
 



ภาคผนวก ก 
ตารางแสดงคลื่นความถี่ท่ีจะอนุญาต และขอบเขตพื้นที่การให้บริการ (ต่อ) 

 
28. จังหวัดพัทลุง 

ช่องความถี่วิทยุ ความถี่คลื่นพาห์ (kHz) 
38 864 

118 1584 
 

29. จังหวัดยะลา 
ช่องความถี่วิทยุ ความถี่คลื่นพาห์ (kHz) 

56 1026 
 

30. จังหวัดสงขลา 
ช่องความถี่วิทยุ ความถี่คลื่นพาห์ (kHz) 

4 558 
 

31. จังหวัดสตูล 
ช่องความถี่วิทยุ ความถี่คลื่นพาห์ (kHz) 

76 1206 
 

32. จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ช่องความถี่วิทยุ ความถี่คลื่นพาห์ (kHz) 

77 1215 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ข 
เกณฑ์การพิจารณาใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่  

ลำดับ หลักเกณฑ์การพิจารณา  
 

คำอธิบาย ผลการพิจารณา หมายเหตุ 
มี/ใช่ ไม่มี/ไม่ใช่ 

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

1.1 ผู้ขอรับใบอนุญาต จะต้องมี 
o วัตถุประสงค์ หรือภารกิจ และหน้าที่ตามกฎหมายในการ

บริการสาธารณะ หรือมีความจำเป็นในการดำเนินกิจการ
กระจายเสียง หรือ 

o หน้าที่ ในการประกอบกิจการกระจายเสียง และ             
มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายกำหนดให้ต้องดำเนินการยื่น
คำขอ และ 

o ความจำเป็นต้องใช้คลื่นความถี่โดยต้องไม่ซ้ำซ้อนกับ
การใช้งานคลื่นความถี่ของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตาม
กฎหมายในการบริการสาธารณะ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ผู้ขอรับใบอนุญาต จะต้องแสดงข้อมูล
และย่ืนเอกสารหลักฐานต่อไปนี้  

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

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

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

(1.3) กรณีเป็นสถาบันอุดมศึกษา 
ต้องมีกฎหมายจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาที่แสดง
ถึงวัตถุประสงค์ในการใช้ประโยชน์ด้านการ



2 
 

ลำดับ หลักเกณฑ์การพิจารณา  
 

คำอธิบาย ผลการพิจารณา หมายเหตุ 
มี/ใช่ ไม่มี/ไม่ใช่ 

1.2 ผู้ขอรับใบอนุญาต จะต้องมีภารกิจและวัตถุประสงค์เพ่ือ
การบริการสาธารณะ ตามประเภทของใบอนุญาต 
o ประเภทที่หนึ่ง มีวัตถุประสงค์เพ่ือการส่งเสริมความรู้ 

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

o ประเภทที่สอง มีวัตถุประสงค์เพ่ือความมั่นคงของรัฐ
หรือความปลอดภัยสาธารณะ หรือ 

o ประเภทที่สาม มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจ
อันดีระหว่างรัฐบาลกับประชาชนและรัฐสภากับ
ประชาชน การส่งเสริมสนับสนุนในการเผยแพร่และให้
การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฯ 

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

1.3.1 ความพร้อมด้านบุคลากรและการจัดการสถานี 
โดยพิจารณาผังโครงสร้างการบริหารจัดการองค์กรที่เป็นระบบ
และมีความชัด เจน  รวมถึ งความรู้  ความสามารถ  และ
ประสบการณ์ของบุคลากร 

1.3.2 ความพร้อมด้านเงินทุน โดยพิจารณาแหล่งที่มา
ของเงินทุน ข้อมูลรายรับ – รายจ่ายของผู้ขอรับใบอนุญาต 

เรียนการสอนหรือการเผยแพร่ความรู้สู่สังคม 
และคำสั่งแต่งตั้งผู้แทนนิติบุคคล หรือเอกสาร
หลักฐานที่แสดงถึงความจำเป็นในการดำเนิน
กิจการกระจายเสียง  

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

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

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

คำอธิบาย ผลการพิจารณา หมายเหตุ 
มี/ใช่ ไม่มี/ไม่ใช่ 

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

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

 
 

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

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

(7) แผนการพัฒนากิจการกระจาย
เสียง และแนวทางการประเมินผลการ
ให้บริการกระจายเสียง 
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ลำดับ หลักเกณฑ์การพิจารณา  
 

คำอธิบาย ผลการพิจารณา หมายเหตุ 
มี/ใช่ ไม่มี/ไม่ใช่ 

2. ความพร้อมด้านมาตรฐาน
ทางเทคนิคในการใช้งาน
คลื่นความถี่ตามที่ กสทช. 
กำหนด 

ผู้ย่ืนคำขอรับใบอนุญาต จะต้อง 
o มีความพร้อมในการจัดตั้ งสถานีวิทยุกระจายเสียง            

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

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง แผนความถี่วิทยุ
กิจการกระจายเสียงระบบเอเอ็ม และมาตรฐานทาง
เทคนิคที่เก่ียวข้อง 

  ผู้ขอรับใบอนุญาต จะต้องแสดงข้อมูล
และย่ืนเอกสารหลักฐานต่อไปนี้  

1. เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิการใช้
สถานที่ตั้งสถานี เช่น เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์
และทะเบียนบ้านที่สถานีตั้งอยู่ หรือเอกสาร
สัญญาเช่า/การให้ใช้สถานที่ 

2. แนวทางหรือแผนการติดตั้งระบบ
ส่งสัญญาณในกิจการกระจายเสียงระบบ               
เอเอ็ม โดยระบุข้อมูลต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย 

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

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

ภูมิศาสตร์) 
2 .4  ความสู งสายอากาศจาก

พื้นดิน 
2.5 ประเภทสายอากาศ 
2.6 อัตราขยายสายอากาศ 

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

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

คำอธิบาย ผลการพิจารณา หมายเหตุ 
มี/ใช่ ไม่มี/ไม่ใช่ 

4.1 ประเภทหรือชนิดของสิ่ ง
อำนวยความสะดวก 

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

 
 
 




