
ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

เรื่อง  หลกัเกณฑ์และวิธกีารอนญุาตให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับการให้บรกิารกระจายเสียง 
 
 

โดยที่ เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับ  
การให้บริการกระจายเสียง  เพ่ือให้ผู้ประสงค์จะใช้คลื่นความถี่เพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียงได้ทราบ
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่   ตลอดจนเงื่อนไขอื่นที่จ าเป็น 
ในการขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ดังกล่าว   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๗  (๔)  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ 
และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  
วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๐  มาตรา  ๒๗  (๒๔)  แห่งพระราชบัญญัตอิงคก์ร
จัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม   
พ.ศ.  ๒๕๕๓  และมาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๒  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ 
และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  
วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๖๒  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  
กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๒ บรรดาประกาศ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือค าสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ก าหนดไว้แล้ว 

ในประกาศนี้  หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้  ให้ใช้ประกาศนี้แทน 
ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 
“แผนความถี่วิทยุ”  หมายความว่า  แผนความถี่วิทยุตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรร 

คลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม 
“ผู้ขอรับใบอนุญาต”  หมายความว่า  ผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับ 

การให้บริการกระจายเสียง 
“ผู้รับใบอนุญาต”  หมายความว่า  ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับการให้บริการ

กระจายเสียง 
“การให้บริการกระจายเสียง”  หมายความว่า  การประกอบกิจการกระจายเสียงเพื่อให้บริการ

การส่งข่าวสารสาธารณะหรือรายการไปยังเครื่องรับที่สามารถรับชมหรือรับฟังการให้บริการนั้น  ๆ  ได้  
ไม่ว่าจะส่งโดยผ่านระบบคลื่นความถี่   ระบบสาย  ระบบแสง  ระบบแม่เหล็กไฟฟ้าหรือระบบอื่น   

้หนา   ๓๕

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๙๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



ระบบใดระบบหนึ่งหรือหลายระบบรวมกัน  หรือการให้บริการอื่นท านองเดียวกันที่  กสทช.  ก าหนด 
ให้เป็นกิจการกระจายเสียง 

“สิ่งอ านวยความสะดวกด้านกระจายเสียง”  หมายความว่า  โครงสร้างพ้ืนฐานหรือ 
สิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อการให้บริการกิจการกระจายเสียง  ไม่ว่าจะเป็น  ที่ดิน  อาคาร  สิ่งปลูกสร้าง  
เสา  ระบบสาย  สายอากาศ  ท่อ  หรือสิ่งอื่นใดตามที่  กสทช.  ก าหนด 

“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  บุคคลที่  กสทช.  แต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามประกาศนี้ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๔ คลื่นความถี่ที่  กสทช.  จะอนุญาตให้ใช้ตามประกาศนี้  ให้เป็นไปตามแผนความถี่วิทยุ
ส าหรับกิจการกระจายเสียง 

คลื่นความถี่ที่   กสทช.  อนุญาตให้ผู้รับใบอนุญาตใช้ตามวรรคหนึ่ง   ในกรณีที่มีภัยพิบัติ    
เหตุฉุกเฉิน  หรือกรณีอื่นตามที่  กสทช.  ก าหนด  กสทช.  อาจอนุญาตให้บุคคลอื่นร่วมใช้ประโยชน์ 
ในย่านความถี่หรือช่องความถี่จากคลื่นความถี่ที่ได้อนุญาตไว้แล้วนั้นได้  โดยการอนุญาตนั้นจะต้องไม่เปน็
การรบกวนการใช้ประโยชน์ของผู้รับใบอนุญาต  ทั้งนี้  การอนุญาตให้บุคคลอื่นร่วมใช้ประโยชน์ 
ในคลื่นความถี่ดังกล่าว  ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่  กสทช.  ก าหนด 

ข้อ ๕ การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับการให้บริการกระจายเสียง   กสทช.  อาจม ี
การอนุญาตในระดับชาติ  ระดับภูมิภาค  และระดับท้องถิ่นได้ 

การแบ่งระดับตามวรรคหนึ่ง  กสทช.  อาจก าหนดในประกาศเชิญชวนตามข้อ  ๑๐  หรือข้อ  ๑๔   
หรืออาจก าหนดไว้ในใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่โดยพิจารณาจากจ านวนคลื่นความถี่และพื้นที่ให้บริการ
ที่ผู้ขอรับใบอนุญาตได้รับในการอนุญาตแต่ละครั้ง 

หมวด  ๒ 
ประเภทใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถี ่

 
 

ข้อ ๖ ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับการให้บริการกระจายเสียง  มี  ๓  ประเภท  ดังนี้ 
(๑) ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่  ประเภทกิจการบริการสาธารณะ   
(๒) ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่  ประเภทกิจการบริการชุมชน   
(๓) ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่  ประเภทกิจการทางธุรกิจ 
การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  กสทช.  จะจัดให้มีการใช้คลื่นความถี่ส าหรับการให้บริการ

กระจายเสียง  ประเภทกิจการบริการสาธารณะและประเภทกิจการบริการชุมชนรวมกันในสัดส่วน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้าของความสามารถในการส่งสัญญาณที่จะอนุญาตในแต่ละครั้ง 

้หนา   ๓๖

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๙๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



ในกรณีที่ไม่มีการใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่ที่จัดให้ตามวรรคสองจนพ้นก าหนดสามปี  
นับแต่วันที่ได้มีการประกาศให้ขออนุญาต  หาก  กสทช.  เห็นว่าการน าคลื่นความถี่ดังกล่าวไปใช้ 
เพ่ือกิจการประเภทอื่นจะเกิดประโยชน์หรือมีประสิทธิภาพสูงกว่า  กสทช.  อาจน าคลื่นความถี่นั้นไปใช้ประโยชน์
ในกิจการประเภทอื่นได้  ในกรณีที่การด าเนินการดังกล่าวท าให้สัดส่วนตามวรรคสองลดลง  กสทช.   
จะจัดให้มีคลื่นความถี่ตามสัดส่วนดังกล่าวโดยเร็ว  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์ที่  กสทช.  ก าหนด 

ข้อ ๗ ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับการให้บริการกระจายเสียงตามข้อ   ๖  ให้มีอายุ
ตามที่  กสทช.  ก าหนดในใบอนุญาต  แต่ต้องไม่เกินเจ็ดปี   

หมวด  ๓ 
วิธีการอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถี ่

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
การอนุญาตด้วยวธิีการประมูล 

 
 

ข้อ ๘ คลื่นความถี่ที่ใช้ส าหรบัการให้บริการกระจายเสียง  ซึ่งมิใช่คลื่นความถี่ตามมาตรา  ๔๒  
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง   
วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ให้อนุญาตโดยวิธกีารประมลู 

ข้อ ๙ เมื่อ  กสทช.  เห็นควรให้มีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามข้อ  ๘  ให้  กสทช.   
ออกหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการประมูล   

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการประมูลตามวรรคหนึ่ง  อย่างน้อยต้องมีรายละเอียด  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการประมูล 
(๒) เงื่อนไขการเป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
(๓) ขั้นตอน  วิธีการ  และก าหนดระยะเวลาการประมูล   
(๔) การช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่   
(๕) รายละเอียดอื่นตามที่  กสทช.  ก าหนด 
ข้อ ๑๐ ในการประมูลคลื่นความถี่  ให้  กสทช.  ออกประกาศเชิญชวนให้สาธารณชนทราบ  

โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) แผนความถี่วิทยุ  และคลื่นความถี่ที่จะมีการอนุญาต 
(๒) ประเภทใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 
(๓) กิจการที่สามารถใช้คลื่นความถี่ที่จะมีการอนุญาตนั้นประกอบกิจการได้ 
(๔) ราคาขั้นต่ า  ราคาเริ่มต้น  การเสนอเพิ่มราคา  และเงื่อนไขการประมูล 
(๕) เงื่อนไขการเป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

้หนา   ๓๗

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๙๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



(๖) ขั้นตอน  วิธีการ  และก าหนดระยะเวลาการยื่นค าขอรับใบอนุญาต 
(๗) ก าหนดการและสถานที่ยื่นค าขอรับใบอนุญาต 
(๘) การช าระค่าธรรมเนียมการขออนุญาตและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 
(๙) อายุใบอนุญาต  ขอบเขตพ้ืนที่การให้บริการ 

(๑๐) รายละเอียดอื่นตามที่  กสทช.  ก าหนด 

ส่วนที ่ ๒ 
การอนุญาตด้วยวธิีการอืน่นอกจากการประมูล 

 
 

ข้อ ๑๑ คลื่นความถี่ที่ใช้ส าหรับการให้บริการกระจายเสียง  ประเภทกิจการบริการสาธารณะ  
และประเภทกิจการบริการชุมชน  ให้อนุญาตโดยวิธีคัดเลือกโดยเปรียบเทียบคุณสมบัติ   (beauty  
contest  หรือ  comparative  review)  หรือตามหลักเกณฑ์ที่  กสทช.  ก าหนด 

ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงตามมาตรา  ๗๔  แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ซึ่งใช้คลื่นความถี่โดยชอบในการประกอบกิจการ
กระจายเสียงอยู่ในวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ  หากประสงค์จะขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามส่วนนี้
ส าหรับคลื่นความถี่ดังกล่าว  ให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามประกาศนี้ต่อ  กสทช.  
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่แผนประกอบกิจการกระจายเสียงผ่านการพิจารณาจาก   กสทช.   
และให้  กสทช.  พิจารณาอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่โดยค านึงถึงหน้าที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับการบริการสาธารณะ  
ความจ าเป็นของการประกอบกิจการและการใช้คลื่นความถี่ 

ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามมาตรา  ๘๘  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ 
และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  
หากประสงค์จะขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามส่วนนี้ให้ยื่นแผนประกอบกิจการกระจายเสียง  
พร้อมทั้งยื่นค าขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามประกาศนี้ต่อ  กสทช.  ภายในระยะเวลาตามวรรคสอง   
และให้  กสทช.  พิจารณาไปในคราวเดียวกันกับผู้ประกอบกิจการตามวรรคสอง 

ข้อ ๑๒ การคัดเลือกโดยเปรียบเทียบคุณสมบัติ  ตามข้อ  ๑๑  วรรคหนึ่ง  ให้ค านึงถึงปัจจัย
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ความเหมาะสมและศักยภาพของผู้ขอรับใบอนุญาต   
 (๑.๑) ผู้ขอรับใบอนุญาต  ประเภทกิจการบริการสาธารณะ  ต้องเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่  

ตามกฎหมายในการบริการสาธารณะ  หรือเป็นหน่วยงานที่มีวัตถุประสงค์ในการบริการสาธารณะ 
และมีความจ าเป็นต้องใช้คลื่นความถี่โดยต้องไม่ซ้ าซ้อนกับการใช้งานคลื่นความถี่ของหน่วยงานที่มีหน้าที่  
ตามกฎหมายในการบริการสาธารณะ 

 (๑.๒) ผู้ขอรับใบอนุญาต  ประเภทกิจการบริการชุมชน  ต้องมีวัตถุประสงค์ในการให้บริการ
กระจายเสียงเพื่อประโยชน์สาธารณะของชุมชน  และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน  โดยต้องมีหลักฐาน

้หนา   ๓๘

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๙๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



เชิงประจักษ์ที่แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน  เช่น  ความเป็นเจ้าของ  การร่วมบริหารจัดการ  
การร่วมผลิตรายการหรือจัดรายการ  หรือการมีส่วนร่วมในลักษณะอื่น ๆ 

(๒) มีความพร้อมด้านมาตรฐานทางเทคนิคในการใช้งานคลื่นความถี่ตามที่  กสทช.  ก าหนด 
ข้อ ๑๓ เมื่อ  กสทช.  เห็นควรให้มีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามข้อ  ๑๑  วรรคหนึ่ง   

ให้  กสทช.  ออกประกาศเชิญชวนให้สาธารณชนทราบ  โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) แผนความถี่วิทยุ  และคลื่นความถี่ที่จะอนุญาต 
(๒) ประเภทใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 
(๓) กิจการที่สามารถใช้คลื่นความถี่ที่จะมีการอนุญาตนั้นประกอบกิจการได้ 
(๔) ขั้นตอน  วิธีการ  และก าหนดระยะเวลาการยื่นค าขอรับใบอนุญาต 
(๕) ก าหนดการและสถานที่ยื่นค าขอรับใบอนุญาต 
(๖) การช าระค่าธรรมเนียมการขออนุญาตและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 
(๗) อายุใบอนุญาต  ขอบเขตพ้ืนที่การให้บริการ 
(๘) รายละเอียดอื่นตามที่  กสทช.  ก าหนด 

หมวด  ๔ 
การขอรับใบอนญุาตให้ใช้คลื่นความถี่ 

 
 

ข้อ ๑๔ ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามในการประกอบกิจการ
กระจายเสียงตามที่ระบุไว้ในประกาศเชิญชวน  ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังว่า  ผู้รับใบอนุญาตไมส่ามารถ
ประกอบกิจการกระจายเสียงตามที่ระบุไว้ในประกาศเชิญชวนได้   ผู้รับใบอนุญาตอาจถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามมาตรา  ๔๔/๕  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓   
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

ข้อ ๑๕ ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามแบบที่ก าหนด   
ในประกาศเชิญชวนตามข้อ  ๑๐  หรือข้อ  ๑๓  หรือตามแบบที่ส านักงาน  กสทช.  ก าหนด  แล้วแต่กรณี   
พร้อมทั้งช าระค่าธรรมเนียมการขออนุญาตตามที่ก าหนดในภาคผนวก  ก  ท้ายประกาศนี้  ให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ยื่นค าขอ  หรือตามที่  กสทช.  ก าหนด   

ค าขอรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง  อย่างน้อยต้องมีรายละเอียด  ดังต่อไปนี้   
(๑) ข้อมูลนิติบุคคลหรือกลุ่มคนผู้ขอรับใบอนุญาต 
(๒) แผนความถี่วิทยุและคลื่นความถี่ที่ประสงค์จะขอรับใบอนุญาต 
(๓) ประเภทใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ที่ประสงค์จะขอรับใบอนุญาต 
(๔) ประเภทใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงที่ประสงค์จะใช้คลื่นความถี่ที่ขอรับใบอนุญาต 

เพื่อประกอบกิจการ 

้หนา   ๓๙

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๙๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



ข้อ ๑๖ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับแบบค าขอและเอกสารหลักฐานประกอบค าขอตามข้อ  ๑๕  แล้ว  
ให้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของแบบค าขอและเอกสารหลักฐานประกอบค าขอ   หากปรากฏว่า
แบบค าขอหรือเอกสารหลักฐานที่จ าเป็นต้องใช้ประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้อง  ไม่ครบถ้วน  หรือไม่เพียงพอ   
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งผู้ขอรับใบอนุญาตด าเนินการแก้ไขทันที  หรือให้ผู้ขอรับใบอนุญาตจัดส่งเอกสาร
หลักฐานเพ่ิมเติมตามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่จะต้องยื่นเพ่ิมเติม  
ให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาสามสิบวันนับจากวันที่ยื่นค าขอ   

ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่แก้ไขเพ่ิมเติมค าขอหรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติม 
ตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบหรือตามที่ปรากฏในบันทึกตามระยะเวลาที่ก าหนด  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ 
คืนค าขอให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตพร้อมทั้งแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการคืนค าขอให้ทราบด้วย   

ข้อ ๑๗ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าผู้ขอรับใบอนุญาตได้ยื่นค าขอถูกต้องครบถ้วนแล้ว   
ให้ด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่เป็นการยื่นค าขออนุญาตใช้คลื่นความถี่ที่ต้องประมูลให้ด าเนินการต่อไป   
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข  ในการประมูลคลื่นความถี่ตามข้อ  ๙   

(๒) ในกรณีที่เป็นการยื่นค าขออนุญาตใช้คลื่นความถี่โดยวิธีการอื่นนอกจากการประมูล   
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก  กสทช.  จัดท ารายงานการวิเคราะห์ความเหมาะสม
ของการใช้คลื่นความถี่ตามข้อ  ๑๑  วรรคสอง  และวรรคสาม  หรือข้อ  ๑๒  และผลการพิจารณาอื่น
ตามที่ก าหนดในประกาศเชิญชวน  แล้วแต่กรณี  ให้  กสทช.  พิจารณาภายในหกสิบวันท าการ  ทั้งนี้  
อาจยื่นขอขยายระยะเวลาต่อ  กสทช.  เป็นการล่วงหน้าก่อนครบก าหนดระยะเวลา  การขยายระยะเวลา
ให้กระท าได้ไม่เกินสามสิบวันท าการ  และขอขยายได้ไม่เกินสองครั้ง 

หมวด  ๕ 
การพิจารณาอนญุาตให้ใช้คลื่นความถี่ 

 
 

ข้อ ๑๘ ในกรณีที่เป็นการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ที่ต้องประมูล  เมื่อผู้มีสิทธิเป็นผู้ชนะการประมูล 
ลงนามรับรองราคาสุดท้ายที่ตนเสนอแล้ว  ให้  กสทช.  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลให้ทราบโดยทั่วกัน   
และให้ประกาศด้วยว่าผู้ประมูลชนะการประมูลในคลื่นความถี่ใด  และสามารถประกอบกิจการกระจายเสียง 
โดยใช้คลื่นความถี่ในระดับใดโดยพิจารณาจากพ้ืนที่ให้บริการโดยคลื่นความถี่ที่ประมูลได้ 

ข้อ ๑๙ ในกรณีที่เป็นการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่โดยวิธีการอื่นนอกจากการประมูลตามข้อ  ๑๑   
วรรคหนึ่ง  ให้  กสทช.  พิจารณารายงานการวิเคราะห์ความเหมาะสมตามข้อ  ๑๗  (๒)  และคัดเลือก 
ผู้สมควรได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ให้แล้วเสร็จภายในภายในสามสิบวันท าการ  และประกาศรายชื่อ 
ผู้สมควรได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ให้ทราบโดยทั่วกัน   

้หนา   ๔๐

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๙๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



ในกรณีที่เป็นการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามข้อ  ๑๑  วรรคสอง  ให้  กสทช.  พิจารณารายงาน 
การวิเคราะห์ความเหมาะสมตามข้อ  ๑๗  (๒)  ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันท าการ  และประกาศรายชื่อ 
ผู้สมควรได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ให้ทราบโดยทั่วกัน   

ข้อ ๒๐ เมื่อได้ผู้ชนะการประมูลหรือได้ผู้ซึ่ง  กสทช.  เห็นว่าเป็นผู้สมควรได้รับใบอนุญาตให้ใช้
คลื่นความถี่ตามข้อ  ๑๘  หรือข้อ  ๑๙  แล้ว  ให้ผู้ชนะการประมูลหรือผู้ซึ่ง  กสทช.  เห็นว่าเป็นผู้สมควร
ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ดังกล่าวด าเนินการ  ดังต่อไปนี้   

(๑) ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่  ดังนี้ 
 (๑.๑) กรณีผู้ชนะการประมูล  ให้ช าระค่าประมูล  ซึ่งถือเป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 

ให้ใช้คลื่นความถี่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการเป็นผู้ชนะการประมูล  หรือภายในระยะเวลา  
ที่หลักเกณฑ ์ วิธีการ  และเงื่อนไขในการประมูลก าหนด 

 (๑.๒) กรณีผู้สมควรได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่  ให้ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ให้ใช้คลื่นความถี่ตามที่   กสทช.  ประกาศก าหนดภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง 
การเป็นผู้สมควรได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่   

บรรดาหน่วยงานที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียง 
และกิจการโทรทัศน์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน  ต้องเสียค่าธรรมเนียมตาม  (๑)  ด้วยแต่  กสทช.   
จะลดหย่อนให้ตามที่เห็นสมควรก็ได้โดยค านึงถึงวัตถุประสงค์ของกิจการของหน่วยงานนั้น 

(๒) แจ้งข้อมูลสิ่งอ านวยความสะดวกด้านกระจายเสียงภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือแจ้งการเป็นผู้ชนะการประมูลหรือแจ้งการเป็นผู้สมควรได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่  แล้วแต่กรณี  
โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด  ดังต่อไปนี้ 

 (๒.๑) กรณีใช้สิ่งอ านวยความสะดวกของตนเอง   
   (๒.๑.๑) ให้ระบุประเภทหรือชนิดของสิ่งอ านวยความสะดวกด้านกระจายเสียง 

ที่จะให้บริการ 
   (๒.๑.๒) ให้แสดงรายละเอียดข้อมูลทาง เทคนิคตามประเภทหรือชนิด 

ของสิ่งอ านวยความสะดวกด้านกระจายเสียงที่จะให้บริการที่ระบุใน  (๒.๑.๑) 
   (๒.๑.๓) ให้ระบุพิกัดภูมิศาสตร์  (Geographic  Coordinates)  (ละติจูดและลองจิจูด  

โดยให้แสดงค่าเป็นทศนิยม  ๖  ต าแหน่ง)  และรายละเอียดสถานที่ตั้งของสิ่งอ านวยความสะดวก 
ด้านกระจายเสียงที่จะให้บริการ  เช่น  ที่ตั้งของอาคาร  ชั้น  ห้อง  บ้านเลขที่  ต าบล  อ าเภอ  จังหวัด  
ประเทศ  เป็นต้น 

   (๒.๑.๔) ให้ระบุพ้ืนที่ให้บริการ  (Coverage  Area  Service)  ที่ประสงค์จะด าเนินการ
ของสิ่งอ านวยความสะดวกด้านกระจายเสียงที่จะให้บริการ   

   (๒.๑.๕) ให้แสดงรูปลักษณะของสิ่งอ านวยความสะดวกด้านกระจายเสียง 
ที่จะให้บริการ  เช่น  ภาพถ่าย  พิมพ์เขียว  เป็นต้น 
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   (๒.๑.๖) ให้แสดงแผนผั งรายละเอียดของลักษณะทิศทางและแนวเขต 
ของสิ่งอ านวยความสะดวกด้านกระจายเสียงที่จะให้บริการ 

 (๒.๒) กรณีใช้สิ่งอ านวยความสะดวกของผู้รับใบอนุญาตสิ่งอ านวยความสะดวก   
   (๒.๒.๑) ให้ระบุชื่อเจ้าของสิ่งอ านวยความสะดวกที่ใช้งานเพ่ือให้บริการกระจายเสียง 
   (๒.๒.๒) ให้แสดงหลักฐานส าเนาใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 

หรือโทรทัศน์ส าหรับให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ของเจ้าของ  
สิ่งอ านวยความสะดวกที่ใช้งานใน  (๒.๒.๑) 

 (๒.๓) กรณีใช้สิ่งอ านวยความสะดวกของตนเองและของผู้อื่น   
   (๒.๓.๑) สิ่งอ านวยความสะดวกของตนเองให้แสดงรายละเอียดเช่นเดียวกับ  (๒.๑) 
   (๒.๓.๒) สิ่งอ านวยความสะดวกของผู้อื่นให้แสดงรายละเอียดเช่นเดียวกับ  (๒.๒) 
ในกรณีที่ผู้ชนะการประมูลหรือผู้ซึ่ง  กสทช.  เห็นว่าเป็นผู้สมควรได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่    

ไม่ด าเนินการตาม  (๑)  หรือ  (๒)  ให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ก าหนด  ให้ถือว่าสละสิทธิการขอรับใบอนุญาต  
และให้ริบค่าธรรมเนียมการขออนุญาตและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ที่ช าระแล้ว    
รวมทั้งหลักประกันการประมูลที่เกิดจากการขอรับใบอนุญาตตามประกาศนี้   

ข้อ ๒๑ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก  กสทช.  จัดท ารายงานผลการวิเคราะห์ 
ว่าสิ่งอ านวยความสะดวกด้านกระจายเสียง  ตามข้อ  ๒๐  (๒)  สอดคล้องกับแผนความถี่วิทยุส าหรับ
กิจการกระจายเสียงหรือไม่  ให้  กสทช.  พิจารณาภายในหกสิบวันท าการ  ทั้งนี้  อาจยื่นขอขยายระยะเวลา 
ต่อ  กสทช.  เป็นการล่วงหน้าก่อนครบก าหนดระยะเวลา  การขยายระยะเวลาให้กระท าได้ไม่เกิน 
สามสิบวันท าการ  และขอขยายได้ไม่เกินสองครั้ง 

เมื่อ  กสทช.  เห็นว่าผู้ชนะการประมูลหรือผู้ซึ่ง  กสทช.  เห็นว่าเป็นผู้สมควรได้รับใบอนุญาต 
ให้ใช้คลื่นความถี่  ได้ด าเนินการตามข้อ  ๒๐  (๑)  ครบถ้วน  และสิ่งอ านวยความสะดวก  ตามข้อ  ๒๐  (๒)  
สอดคล้องกับแผนความถี่วิทยุส าหรับกิจการกระจายเสียง  ให้คณะกรรมการออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 
ตามประเภทที่  กสทช.  ก าหนดในประกาศเชิญชวน  พร้อมทั้งก าหนดอายุใบอนุญาต  ขอบเขต   
และเงื่อนไขการประกอบกิจการที่ใช้คลื่นความถี่ด้วย 

กรณีที่  กสทช.  พิจารณาเห็นควรให้ผู้ชนะการประมูลหรือผู้ซึ่ง  กสทช.  เห็นว่า  เป็นผู้สมควร
ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ยื่นเอกสารหรือชี้แจงข้อมูลประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติม  ให้ผู้ชนะการประมูล
หรือผู้ซึ่ง  กสทช.  เห็นว่าเป็นผู้สมควรได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ด าเนินการยื่นเอกสารหรือชี้แจงข้อมูล
ประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติมภายในสามสิบวันนับแต่ วั นที่ ได้ รั บแจ้ งจากส านั กงาน  กสทช.   
หรือตามที่  กสทช.  ก าหนด  เพื่อให้  กสทช.  พิจารณาทบทวนอีกครั้งหนึ่ง 

เมื่อ  กสทช.  ออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามวรรคสองแล้ว   ให้ส านักงาน  กสทช.   
แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้รับใบอนุญาตทราบเป็นหนังสือ  พร้อมเปิดเผยข้อมูลและผลการพิจารณา 
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ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของส านักงาน  กสทช.  แก่สาธารณะภายในสิบห้าวันท าการ  รวมถึงแจ้งข้อมูล 
ผู้รับใบอนุญาตดังกล่าวต่อคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

หมวด  ๖ 
สิทธิและหน้าที่ของผู้รบัใบอนุญาต 

 
 

ข้อ ๒๒ ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ใช้คลื่นความถี่เพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียงด้วยตนเอง  จะมอบการบริหารจัดการทั้งหมด 

หรือบางส่วนหรือยินยอมให้บุคคลอื่นเป็นผู้มีอ านาจประกอบกิจการแทนมิได้   
(๒) ใช้คลื่นความถี่โดยไม่ก่อให้เกิดการรบกวนความถี่ต่อผู้รับใบอนุญาตรายอื่น   
(๓) ยื่นค าขออนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  ต่อ  กสทช.  ภายในระยะเวลาสามสิบวันนับแต่วันได้รับใบอนุญาต 
ให้ใช้คลื่นความถี่ 

(๔) ประกอบกิจการกระจายเสียงตามที่ตนได้รับอนุญาตภายในระยะเวลาที่  กสทช.  ก าหนด   
(๕) ใช้คลื่นความถี่ตามวัตถุประสงค์ของการประกอบกิจการกระจายเสียง   
(๖) ปฏิบัติตามเงื่อนไขการประกอบกิจการที่ใช้คลื่นความถี่   
(๗) ไม่กระท าการอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้ เกิดความไม่ เป็นธรรมในการแข่งขัน 

ในกิจการกระจายเสียง   
ข้อ ๒๓ ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เป็นสิทธิเฉพาะตัวจะโอนแก่กันมิได้  เว้นแต่เป็นการโอนใบอนุญาต

ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการโอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่   

ข้อ ๒๔ ผู้รับอนุญาตที่ประสงค์จะยกเลิกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ 
ให้แจ้งเหตุแห่งการเลิกใช้งานคลื่นความถี่   เพ่ือให้  กสทช.  เห็นชอบล่วงหน้าก่อนยกเลิกใบอนุญาต   
โดยจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่  กสทช.  ก าหนดก่อนยกเลิกใบอนุญาต 

ข้อ ๒๕ ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สิ้นสุดลงด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ใบอนุญาตสิ้นอายุ 
(๒) กสทช.  เห็นชอบให้ยกเลิกใบอนุญาตตามข้อ  ๒๔ 
(๓) ถูกเพิกถอนใบอนุญาต   
ข้อ ๒๖ ในกรณีที่การสิ้นสุดลงของใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามข้อ  ๒๕  จะส่งผลกระทบ  

ต่อผู้ใช้บริการกระจายเสียง  กสทช.  อาจก าหนดเงื่อนไขให้ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีมาตรการเยียวยา
ผลกระทบที่เกิดต่อผู้ใช้บริการกระจายเสียงภายหลังการสิ้นสุดการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ได้   

ข้อ ๒๗ ในกรณีที่การได้รับใบอนุญาตให้ ใช้คลื่นความถี่ฉบับใหม่   หรือการสิ้นสุดลง   
ของใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่  ส่งผลให้ระดับการให้บริการกระจายเสียงเปลี่ยนแปลงไป  ผู้รับใบอนุญาต 
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จะต้องขอใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงใหม่ให้เป็นไปตามระดับการให้บริการใหม่    
และด าเนินการแก้ไขคุณสมบัติให้สามารถเป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงตามระดับ  
การให้บริการใหม่ภายในสามสิบวันนบัแต่วนัที่ไดร้ับใบอนญุาตให้ใช้คลื่นความถีฉ่บบัใหม่  หรือนับแตว่นัที่
ใบอนุญาตฉบับเดิมสิ้นสุดลง  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๒๘ ในกรณีที่ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ใดจะสิ้นอายุ  กสทช.  อาจด าเนินกระบวนการอนุญาต 
ให้ใช้คลื่นความถี่นั้นตามประกาศนี้เป็นการล่วงหน้าก่อนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สิ้นอายุได้ 

หมวด  ๗ 
การก ากับดูแลการใชง้านคลืน่ความถี่ 

 
 

ข้อ ๒๙ ในกรณีที่ปรากฏแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ว่าผู้รับใบอนุญาตฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติให้เป็นไป
ตามข้อ  ๒๒  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  และ  (๗)  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รวบรวมข้อเท็จจริง  พร้อมจัดท า
รายงานความเหน็  เสนอต่อ  กสทช.  ภายในสามสิบวันท าการ  เพื่อให้  กสทช.  มีค าสั่งให้ผู้รับใบอนญุาต
ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องหรือมีค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่นั้นทั้งหมดหรือบางส่วน 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  15  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕64 

พลเอก สุกิจ  ขมะสนุทร 
กรรมการกิจการกระจายเสยีง  กิจการโทรทศัน ์

และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาต ิ
ท าหนา้ที่ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทศัน์  และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติ 

้หนา   ๔๔

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๙๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



- ๑ - 
 

ภาคผนวก ก 
ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 

 

ประเภทใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ค่าธรรมเนียมการขออนุญาต 

ประเภทกิจการบริการสาธารณะ 

คลื่นความถี่ตามแผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียง
ระบบเอเอ็ม  

คลื่นความถี่ตามแผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียง
ระบบเอฟเอ็ม 

คลื่นความถี่ตามแผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียง
ระบบเอฟเอ็ม ก่าลังส่งต่่า 

 

๕,๐๐๐ บาท 

 

๕,๐๐๐ บาท 
 

๑,๐๐๐ บาท 

ประเภทกิจการบริการชุมชน  ๒๕๐ บาท 

ประเภทกิจการทางธุรกิจ 

คลื่นความถี่ตามแผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียง
ระบบเอฟเอ็ม 

คลื่นความถี่ตามแผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียง
ระบบเอฟเอ็ม ก่าลังส่งต่่า 

 

๑๐,๐๐๐ บาท 

 
๕,๐๐๐ บาท 

 
 
 


