
 

  
 
 

 
ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ          
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับกิจการโทรคมนาคม  

ย่าน ๘๙๐ - ๘๙๕ MHz/๙๓๕ - ๙๔๐ MHz  

   

  โดยที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ          
มีนโยบายเกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่ และการใช้ประโยชน์คลื่นความถี่อันเป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติ
เพ่ือประโยชน์สาธารณะ โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติและระดับท้องถิ่น ในด้าน
การศึกษา วัฒนธรรม ความมั่นคงของรัฐ และประโยชน์สาธารณะอ่ืน รวมทั้งการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม 
และด าเนินการในลักษณะที่มีการกระจายการใช้ประโยชน์โดยทั่วถึงในกิจการด้านต่าง ๆ ให้เหมาะสม ตลอดจน
เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล และการประกอบกิจการส าหรับกิจการ
โทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications - IMT) จะก่อให้เกิดผลดีต่อการ
พัฒนากิจการโทรคมนาคมของประเทศไทยให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับวิวัฒนาการของโลก อีกทั้งจะเป็น
ปัจจัยส าคัญในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม ภาคเศรษฐกิจ และสังคม ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมสิทธิในการ
ติดต่อสื่อสาร การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนให้มีความเจริญ ก้าวหน้า และสอดคล้องกับนโยบายพ้ืนฐาน
แห่งรัฐในด้านกิจการสื่อสารโทรคมนาคม 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) (๒) (๔) (๖) (๘) (๑๑) (๑๓) (๒๔) มาตรา ๒๙ มาตรา 
๔๕ และมาตรา ๘๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับมาตรา 
๗ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๒๔ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๕ และมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ และมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 
๒๕๔๔ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติจึงก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน ๘๙๐ - ๘๙๕ MHz/๙๓๕ - ๙๔๐ MHz ไว้ 
ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑ บรรดาประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่งอ่ืนใด ในส่วนที่มีก าหนดไว้แล้วในประกาศนี้ 
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน 
  ข้อ ๒ ในประกาศนี้ 
  “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ 
  “ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ    
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  “คลื่นความถี่ย่าน ๙๐๐ MHz” หมายความว่า คลื่นความถี่ในช่วง ๘๙๐ - ๘๙๕ เมกะเฮิรตซ์ 
(MHz) คู่กับ ๙๓๕ - ๙๔๐ เมกะเฮิรตซ์ (MHz) ตามแผนความถี่วิทยุกิจการเคลื่อนที่ ย่านความถี่ ๘๘๕-๘๙๕/
๙๓๐-๙๔๐ เมกะเฮิรตซ ์ 
  “ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน ๙๐๐ MHz” หมายความว่า ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตาม
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เพ่ือใช้คลื่นความถี่ส าหรับกิจการโทรคมนาคม 
  “ผู้ขอรับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้ที่ยื่นค าขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน ๙๐๐ MHz 
  “ผู้เข้าร่วมการประมูล” หมายความว่า ผู้ขอรับใบอนุญาตที่คณะกรรมการพิจารณาว่ามีคุณสมบัติ
และปฏิบัติตามข้อก าหนด และเป็นผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน ๙๐๐ MHz 
  “ผู้ชนะการประมูล” หมายความว่า ผู้เข้าร่วมการประมูลที่ชนะการประมูลและมีสิทธิได้รับ
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน ๙๐๐ MHz ที่คณะกรรมการจะอนุญาต 
  “ผู้รับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน ๙๐๐ MHz และ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามจากคณะกรรมการ เพ่ือประกอบกิจการตามขอบเขตที่ได้รับ
อนุญาต 

หมวด ๑ 
การให้อนุญาต 

   
  ข้อ ๓  คลื่นความถี่ย่าน ๙๐๐ MHz ที่จะอนุญาตให้ใช้ตามประกาศนี้ เป็นช่วงความถี่วิทยุ ๘๙๐ – 
๘๙๕ MHz คู่กับ ๙๓๕ – ๙๔๐ MHz จ านวนหนึ่งชุดคลื่นความถี่ขนาด ๒ x ๕ MHz  

ในกรณีที่มีชุดคลื่นความถ่ีเหลืออยู่ คณะกรรมการจะด าเนินการเพ่ืออนุญาตให้ใช้ชุดคลื่นความถี่นั้น
ภายในหนึ่งปีนับจากการประมูลครั้งก่อนหน้าสิ้นสุดลง 
  ข้อ ๔ ผู้ชนะการประมูลตามประกาศนี้ เมื่อได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการด าเนินการก่อนรับใบอนุญาต
ครบถ้วนแล้ว คณะกรรมการจะพิจารณาออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน ๙๐๐ MHz และใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๔ เพ่ือประกอบกิจการตามขอบเขตการอนุญาต  
  กรณีผู้ชนะการประมูลตามประกาศนี้เป็นผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ หรือเป็นผู้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามอยู่แล้ว เมื่อได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการด าเนินการก่อนรับใบอนุญาต
ครบถ้วนแล้ว คณะกรรมการจะพิจารณาอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน ๙๐๐ MHz เพ่ือประกอบกิจการตาม
ขอบเขตการอนุญาตที่คณะกรรมการก าหนดเพ่ิมเติมภายใต้ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ หรือใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามที่ได้รับอยู่เดิม แล้วแต่กรณี   
  ให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้มีและใช้เครื่องวิทยุคมนาคม และตั้งสถานีวิทยุ
คมนาคมตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคมด้วย ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้ในการ
ประกอบกิจการตามขอบเขตการอนุญาต และผู้รับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามระเบียบและประกาศ            
ที่เก่ียวข้องด้วย 
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หมวด ๒ 
คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต 

   

  ข้อ ๕  ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
  (๑) ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติ      
การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ และต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๓ 
ของประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบที่สาม 
  (๒) ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัดที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายไทย และต้องมิใช่คนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว    
  ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องก าหนดข้อห้ามตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การก าหนดข้อห้ามการกระท าที่มีลักษณะเป็นการครอบง า
กิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๕ พร้อมค ารับรองซึ่งลงนามโดยผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ว่าจะไม่
ด าเนินการใด ๆ อันเป็นการขัดต่อข้อห้ามดังกล่าว    
  ภายหลังการประมูล กรณีผู้รับใบอนุญาตมีการกระท าอันเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามดังกล่าว            
ให้ด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ เรื่อง การก าหนดข้อห้ามการกระท าที่มีลักษณะเป็นการครอบง ากิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  (๓) ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องไม่มีความเกี่ยวโยงกันกับผู้ขอรับใบอนุญาตรายอ่ืน โดยไม่เป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ ไม่เป็นบริษัทย่อย ไม่เป็นบริษัทร่วม ไม่เป็นผู้มีอ านาจควบคุมหรือถูกควบคุม ไม่มีการถือหุ้นไขว้กับ    
ผู้ขอรับใบอนุญาตรายอ่ืน หรือไม่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคุมเป็นบุคคลเดียวกันกับผู้ขอรับ
ใบอนุญาตรายอ่ืน เว้นแต่กรณีมีความสัมพันธ์ในลักษณะของการเป็นผู้ให้หรือผู้ได้รับอนุญาต สัมปทาน หรือ
สัญญา ตามมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดในข้อ ๒ ของประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ     
การควบรวมและการถือหุ้นไขว้ในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  
  (๔) ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องไม่เป็นผู้ที่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎการประมูลและเงื่อนไข
การด าเนินการก่อนรับใบอนุญาต จากการขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับกิจการโทรคมนาคมที่ผ่าน
มา และจะต้องไม่เป็นนิติบุคคลอ่ืนซึ่งมีกรรมการ กรรมการผู้จัดการ หรือผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการ
ของนิติบุคคลนั้นเป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการ กรรมการผู้จัดการ หรือผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการ
ของผู้ขอรับใบอนุญาตรายดังกล่าว หรือจะต้องเป็นผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวโยงกันกับผู้ขอรับใบอนุญาตรายดังกล่าว 
โดยไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ไม่เป็นบริษัทย่อย ไม่เป็นบริษัทร่วม ไม่เป็นผู้มีอ านาจควบคุมหรือถูกควบคุม ไม่มี
การถือหุ้นไขว้กับผู้ขอรับใบอนุญาตรายดังกล่าว หรือไม่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคุมเป็นบุคคล
เดียวกันกับผู้ขอรับใบอนุญาตรายดังกล่าว ตามข้อก าหนดในข้อ ๒ ของประกาศคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการควบรวมและการถือหุ้นไขว้ในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 
๒๕๕๓ เว้นแต่ผู้ขอรับใบอนุญาตเช่นว่านั้นจะได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือข้อก าหนดความรับผิดในการขอรับ
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับกิจการโทรคมนาคมท่ีผ่านมาโดยถูกต้องครบถ้วนแล้ว 



-๔- 

 

  ในการตรวจสอบ หากปรากฏว่าผู้ขอรับใบอนุญาตไม่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนด หรือหากปรากฏ
ข้อเท็จจริงภายหลังว่าผู้ขอรับใบอนุญาตท่ีเป็นผู้เข้าร่วมการประมูล หรือผู้ชนะการประมูล ไม่มีคุณสมบัติตามที่
ก าหนด คณะกรรมการจะตัดรายชื่อผู้ขอรับใบอนุญาตดังกล่าวออกจากการเป็นผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้เข้าร่วม
การประมูล หรือผู้ชนะการประมูล แล้วแต่กรณี  

หมวด ๓ 
การขอรับใบอนุญาต 

   

  ข้อ ๖ ในการขอรับใบอนุญาต ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องด าเนินการดังต่อไปนี้ ณ วันที่ยื่นค าขอ 
  (๑) ยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามแบบค าขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน ๙๐๐ MHz ที่กรอก
ข้อมูลครบถ้วน และแนบเอกสารหลักฐานและข้อมูลตามที่ก าหนดในภาคผนวก ก พร้อมส าเนาจ านวน ๒ ชุด 
และเอกสารที่บันทึกลงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ส านักงาน เลขที่ ๘๗ ซอยพหลโยธิน ๘ ถนนพหลโยธิน แขวง  
สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐  
  (๒) ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องด าเนินตามข้อ ๕ (๒) โดยจัดส่งเอกสารของผู้ขอรับใบอนุญาต       
ที่ก าหนดข้อห้ามให้ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การก าหนดข้อห้ามการกระท าที่มีลักษณะเป็นการครอบง ากิจการโดย
คนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๕ พร้อมค ารับรองซึ่งลงนามโดยผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลว่าจะไม่ด าเนินการใด ๆ 
อันเป็นการขัดต่อข้อห้ามดังกล่าว ทั้งนี้ ตามแบบค าขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน ๙๐๐ MHz  
  นอกจากการรับรองตามข้างต้นแล้ว ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องท าการรับรองตามข้อก าหนดใน
มาตรการข้อจ ากัดพฤติกรรมสมยอมในการตกลงราคาประมูล การรับรองว่าเมื่อได้รับใบอนุญาตให้ ใช้คลื่น
ความถี่แล้ว ผู้ขอรับใบอนุญาตยินยอมที่จะจัดให้มีและปฏิบัติตามแผนความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate 
Social Responsibility - CSR) ที่คณะกรรมการเห็นชอบ และลงนามรับรองในหนังสือยินยอมของผู้เข้าร่วม
การประมูล 
  (๓) ช าระค่าพิจารณาค าขอใบอนุญาตในอัตรา ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) เป็นเงินสด
หรือเช็คที่สถาบันการเงินประเภทธุรกิจธนาคารพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
สั่งจ่ายส านักงาน ซึ่งเป็นเช็คลงวันที่ที่ใช้เช็คนั้นช าระต่อส านักงาน หรือก่อนหน้านั้นไม่เกินสามวันท าการ โดยให้
ถือว่าเป็นค่าพิจารณาค าขอใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม และ
ส านักงานจะไม่คืนเงินจ านวนดังกล่าวไม่ว่าในกรณีใด ๆ    
  (๔) วางหลักประกันการประมูลเป็นเช็คจากสถาบันการเงินประเภทธุรกิจธนาคารพาณิชย์ตาม
พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่สั่งจ่ายส านักงาน ซึ่งเป็นเช็คลงวันที่ที่ใช้เช็คนั้นช าระต่อ
ส านักงาน หรือก่อนหน้านั้นไม่เกินสามวันท าการ หรือหนังสือค้ าประกันจากสถาบันการเงินประเภทธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑  เป็นจ านวนเงิน ๑,๙๐๐,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยล้านบาทถ้วน)  
  หากผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ด าเนินการตามวิธีการขอรับใบอนุญาตที่คณะกรรมการก าหนด ส านักงาน
จะไม่รับค าขอรับใบอนุญาต 



-๕- 

 

  คณะกรรมการสงวนสิทธิ์ในการริบหลักประกันการประมูลดังกล่าว ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมการประมูล 
หรือผู้ชนะการประมูล ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการประมูล กฎการประมูล หรือเงื่อนไขก่อนรับใบอนุญาต       
ที่ก าหนด 
  ข้อ ๗ ส านักงานจะด าเนินการพิจารณาค าขอรับใบอนุญาต ดังนี้ 
  (๑) ส านักงานจะพิจารณาตรวจสอบแบบค าขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน ๙๐๐ MHz    
ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว และเอกสารหลักฐานที่จ าเป็นต้องใช้ในการพิจารณาให้ครบถ้วน  
  (๒) หากปรากฏว่าแบบค าขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน ๙๐๐ MHz และเอกสารส าหรับ
การพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตในข้อ ๒ ของภาคผนวก ก ท้ายประกาศนี้ ไม่ครบถ้วน หรือ      
ไม่เพียงพอ ส านักงานจะแจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตจัดส่งเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนภายในห้าวันท าการนับจาก
วันที่ได้รับแจ้ง ทั้งนี้ หากครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ขอรับใบอนุญาตยังมิได้ส่งเอกสารหลักฐาน
เพ่ิมเติมให้ครบถ้วนตามที่ได้รับแจ้ง จะถือว่าผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ประสงค์จะยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม 
  (๓) ส านักงานจะด าเนินการพิจารณาว่าผู้ขอรับใบอนุญาตมีคุณสมบัติตามข้อก าหนดในข้อ ๕ 
ครบถ้วนหรือไม่ และน าเสนอคณะกรรมการพิจารณา โดยจะแจ้งผลการพิจารณาการเป็นผู้เข้าร่วมการประมูล
ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายในสิบห้าวันนับจากวันยื่นค าขอ หรือวันที่ได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วนตาม
ข้อ ๗ (๒) จากผู้ขอรับใบอนุญาตทุกราย โดยส านักงานจะประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการประมูลให้ทราบเป็นการ
ทั่วไป     
  ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยในคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตตามข้อก าหนดในข้อ ๕ ส านักงานอาจให้   
ผู้ขอรับใบอนญุาตชี้แจงข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเพ่ือประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต 
  (๔) กรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาว่าผู้ขอรับใบอนุญาตรายใดไม่มีคุณสมบัติหรือไม่ได้ปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดให้ครบถ้วน ผู้ขอรับใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเพ่ือให้ทบทวนภายในสามวั นท าการ
นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง โดยการอุทธรณ์ต้องแสดงเหตุผลของการอุทธรณ์และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
คณะกรรมการจะแจ้งผลการพิจารณาภายในเจ็ดวันนับจากวันที่ได้รับอุทธรณ์ ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ    
ให้ถือเป็นที่สุด 
  (๕) กรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตมิได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้เข้าร่วมการประมูล ส านักงานจะคืน
หลักประกันการประมูลให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการ
ประมูล 

หมวด ๔ 
การประมูล 

   

  ข้อ ๘ คณะกรรมการจะใช้วิธีการประมูลในรูปแบบ ดังนี้ 
  (๑) คณะกรรมการจะเปิดประมูลชุดคลื่นความถี่ย่าน ๙๐๐ MHz ที่จะให้อนุญาตและด าเนินการ
ประมูลหลายรอบ โดยราคาประมูลในแต่ละรอบจะเพ่ิมขึ้นตามล าดับ (Ascending Bid Auction) ทั้งนี้ กฎการ
ประมูลให้เป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก ข ท้ายประกาศนี้ 
  (๒) ราคาขั้นต่ าของการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่มีราคา ๓๗,๙๘๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่น
เจ็ดพันเก้าร้อยแปดสิบแปดล้านบาทถ้วน)  



-๖- 

 

  (๓) ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมการประมูลเท่ากับจ านวนชุดคลื่นความถี่ที่จะอนุญาตให้ใช้ คณะกรรมการ
จะขยายระยะเวลาการประมูล โดยจะก าหนดให้ผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมการประมูลสามารถยื่นค าขอรับใบอนุญาต
ได้อีกครั้งภายในสามสิบวันนับจากวันที่ส านักงานประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเป็นผู้เข้าร่วมการประมูล 
                ภายหลังจากครบก าหนดตามวรรคแรกแล้ว หากยังคงมีผู้เข้าร่วมการประมูลน้อยกว่าหรื อ
เท่ากับจ านวนชุดคลื่นความถี่ที่จะอนุญาตให้ใช้ คณะกรรมการจะด าเนินการประมูลตามกระบวนการประมูลใน
ประกาศนี้ต่อไป โดยผู้เข้าร่วมการประมูลจะต้องเสนอราคาเพ่ิมไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้งตามกฎการประมูล 
  (๔) ในกรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมการประมูล คณะกรรมการสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการประมูล และจะ
พิจารณาก าหนดการประมูลครั้งต่อไปตามความเหมาะสม 
   (๕)  คณะกรรมการจะรับรองผลการประมูลภายในเจ็ดวันนับจากวันสิ้นสุดการประมูลโดยส านักงาน
จะแจ้งผลการประมูลแก่ผู้เข้าร่วมการประมูลทุกรายทราบ และจะประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลให้ทราบ
เป็นการทั่วไป ทัง้นี้ ส านักงานจะคืนหลักประกันการประมูลให้แก่ผู้ที่ไม่ชนะการประมูลภายในสิบห้าวันนับจาก
วันที่ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูล 
   (๖) กรณีที่ผู้ชนะการประมูลไม่ด าเนินการตามเงื่อนไขก่อนรับใบอนุญาตให้ถูกต้องและครบถ้วน
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้คณะกรรมการพิจารณาให้ผู้เข้าร่วมการประมูลที่เสนอราคาสุดท้ายต่่ากว่าใน
ล่าดับถัดไปตามล่าดับเป็นผู้ชนะการประมูลแทน 

ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมการประมูลที่เหลือเสนอราคาสุดท้ายเท่ากัน ให้คณะกรรมการด่าเนินการให้มี
การประมูลส่าหรับผู้เข้าร่วมการประมูลดังกล่าว โดยจะเริ่มต้นการประมูลที่ราคาสุดท้ายที่ผู้เข้าร่วมการประมูล
ที่เหลือเสนอ ทั้งนี ้การด่าเนินการประมูลให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก่าหนดเพิ่มเติมภายหลัง   
  ข้อ ๙ ผู้ชนะการประมูลจะต้องช าระเงินประมูลคลื่นความถี่ ดังนี้ 
  (๑) ผู้ชนะการประมูลจะต้องช าระเงินประมูลคลื่นความถี่ตามราคาการประมูลสูงสุดของผู้ชนะ
การประมูลแต่ละราย โดยแบ่งจ่ายเป็นสี่งวด ดังนี้ 
  งวดที่หนึ่ง ช าระเงินประมูลคลื่นความถี่เป็นจ านวนเงิน ๔,๐๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่พันยี่สิบล้าน
บาทถ้วน) พร้อมหนังสือค้ าประกันจากสถาบันการเงินประเภทธุรกิจธนาคารพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติธุรกิจ
สถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ เพ่ือค้ าประกันการช าระเงินประมูลคลื่นความถ่ีในส่วนที่เหลือ ภายในเก้าสิบวันนับ
จากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งเป็นผู้ชนะการประมูล  
  งวดที่สอง ช าระเงินประมูลคลื่นความถี่เป็นจ านวนเงิน ๒,๐๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองพันสิบล้าน
บาทถ้วน) พร้อมหนังสือค้ าประกันจากสถาบันการเงินประเภทธุรกิจธนาคารพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติธุรกิจ
สถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ เพ่ือค้ าประกันการช าระเงินประมูลคลื่นความถี่งวดที่สามและงวดที่สี่ ภายใน    
สิบห้าวันเมื่อครบก าหนดระยะเวลาสองปีนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต โดยส านักงานจะคืนหนังสือค้ าประกันที่ได้
น าส่งในงวดที่หนึ่งภายในสิบห้าวันนับจากวันที่ผู้รับใบอนุญาตช าระเงินประมูลคลื่นความถ่ีงวดที่สอง  
  งวดที่สาม ช าระเงินประมูลคลื่นความถี่เป็นจ านวนเงิน ๒,๐๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองพันสิบล้าน
บาทถ้วน) พร้อมหนังสือค้ าประกันจากสถาบันการเงินประเภทธุรกิจธนาคารพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติธุรกิจ
สถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ เพ่ือค้ าประกันการช าระเงินประมูลคลื่นความถี่งวดที่สี่ ภายในสิบห้าวันเมื่อครบ
ก าหนดระยะเวลาสามปีนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต โดยส านักงานจะคืนหนังสือค้ าประกันที่ ได้น าส่งในงวดที่
สองภายในสิบห้าวันนับจากวันที่ผู้รับใบอนุญาตช าระเงินประมูลคลื่นความถ่ีงวดที่สาม 
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 งวดที่สี่  ช าระเงินประมูลคลื่นความถี่ส่วนที่เหลือทั้งหมด ภายในสิบห้าวันเมื่อครบก าหนด
ระยะเวลาสี่ปีนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต โดยส านักงานจะคืนหนังสือค้ าประกันที่ได้น าส่งในงวดที่สาม ภายใน
สิบห้าวันนับจากวันที่ผู้รับใบอนุญาตช าระเงินประมูลคลื่นความถ่ีงวดที่สี่ 
  ทั้งนี้ เงินประมูลคลื่นความถี่ที่ผู้ชนะการประมูลแต่ละรายต้องช าระ ยังไม่รวมภาษี ค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ และดอกเบี้ย ตามที่กฎหมายก าหนด 
  (๒) กรณีที่ผู้รับใบอนุญาตไม่ช าระเงินประมูลคลื่นความถี่งวดที่สอง งวดที่สาม หรืองวดที่สี่ ให้
ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ก าหนด ผู้รับใบอนุญาตต้องช าระเงินประมูลคลื่นความถี่ส่วนเพ่ิม เป็นจ านวนเงิน
เท่ากับผลคูณของจ านวนเงินประมูลคลื่นความถี่ที่ค้างช าระกับอัตราดอกเบี้ยร้อยละสิบห้าต่อปี ค านวณเป็น
รายวัน โดยหากพ้นก าหนดช าระเงินตามเวลาที่ระบุ จะถือว่าผู้รับใบอนุญาตกระท าผิดเงื่อนไขของประกาศนี้ 
และคณะกรรมการอาจพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตได้  
  (๓) ในการช าระเงินประมูลคลื่นความถี่งวดที่หนึ่ง ให้ส านักงานน าหลักประกันการประมูลของ    
ผู้ชนะการประมูลแต่ละรายมาช าระเป็นเงินประมูลคลื่นความถี่ก่อน และให้ผู้ชนะการประมูลแต่ละรายช าระ
เงินประมูลคลื่นความถี่ส่วนที่เหลือจนครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

หมวด ๕ 
ข้อก าหนดในการอนุญาต 

   

ส่วนที่ ๑ 
เงื่อนไขการด าเนินการก่อนรับใบอนุญาต 

   

  ข้อ ๑๐  ผู้ชนะการประมูลจะต้องด าเนินการดังต่อไปนี้ ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ
แจ้งเป็นผู้ชนะการประมูล 
  (๑) ช าระเงินประมูลคลื่นความถี่งวดที่หนึ่ง พร้อมจัดส่งหนังสือค้ าประกันจากสถาบันการเงิน
ประเภทธุรกิจธนาคารพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ เพ่ือค้ าประกันการช าระ
เงินประมูลคลื่นความถีใ่นส่วนที่เหลือ ตามท่ีก าหนดในข้อ ๙ 
  (๒) หากปรากฏว่าเอกสารหลักฐานและข้อมูลที่จ าเป็นต้องใช้ในการอนุญาตส าหรับผู้ขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามที่จัดส่งตามข้อ ๔ ของภาคผนวก ก ท้ายประกาศนี้          
ไม่ถูกต้องหรือไม่เพียงพอ ผู้ชนะการประมูลจะต้องแก้ไขเอกสารหลักฐานดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้อง         
ตามรายละเอียดที่ได้รับแจ้งจากส านักงาน 
         กรณีท่ีผู้ชนะการประมูลไม่ด าเนินการตามเงื่อนไขก่อนรับใบอนุญาตให้ถูกต้องและครบถ้วนภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด ให้ถือว่าผู้ชนะการประมูลสละสิทธิ์ที่จะได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน ๙๐๐ MHz 
คณะกรรมการจะด าเนินการริบหลักประกันการประมูล และผู้ชนะการประมูลรายดังกล่ าวจะต้องชดใช้
ค่าเสียหายเบื้องต้นเป็นจ านวนเงินไม่น้อยกว่า ๕,๖๙๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าพันหกร้อยเก้าสิบเก้าล้านบาทถ้วน)  
  ทั้งนี้ ผู้ชนะการประมูลที่ไม่ด าเนินการตามเง่ือนไขก่อนรับใบอนุญาตรายดังกล่าว และนิติบุคคลอ่ืน 
ซึ่งมีกรรมการ กรรมการผู้จัดการ หรือผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นเป็นบุคคลเดียวกัน
กับกรรมการ กรรมการผู้จัดการ หรือผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของผู้ชนะการประมูลที่ไม่ด าเนินการ
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ตามเงื่อนไขก่อนรับใบอนุญาตรายดังกล่าว หรือผู้ที่มีความเกี่ยวโยงกันกับผู้ชนะการประมูลที่ไม่ด าเนินการตาม
เงื่อนไขก่อนรับใบอนุญาตรายดังกล่าว โดยการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นบริษัทย่อย เป็นบริษัทร่วม เป็นผู้มี
อ านาจควบคุมหรือถูกควบคุม มีการถือหุ้นไขว้กับผู้ชนะการประมูลที่ไม่ด าเนินการตามเงื่อนไขก่อนรับ
ใบอนุญาตรายดังกล่าว หรือมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคุมเป็นบุคคลเดียวกันกับผู้ชนะการประมูลที่
ไม่ด าเนินการตามเงื่อนไขก่อนรับใบอนุญาตรายดังกล่าว ตามข้อก าหนดในข้อ ๒ ของประกาศคณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการควบรวมและการถือหุ้นไขว้ในกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๓ จะไม่สามารถยื่นขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่หรือใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม  
ใด ๆ ได้ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการพิจารณาอนุญาต 
  ข้อ ๑๑  คณะกรรมการจะให้ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน ๙๐๐ MHz และใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมแบบที่สามแก่ผู้ชนะการประมูลแต่ละราย ภายหลังจากผู้ชนะการประมูลได้ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขการด าเนินการก่อนรับใบอนุญาตครบถ้วนและถูกต้อง 

ส่วนที่ ๒ 
ระยะเวลาการอนุญาต และขอบเขตการอนุญาต 

   

  ข้อ ๑๒ ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน ๙๐๐ MHz ที่ ได้รับอนุญาตตามประกาศนี้ และ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม ให้มีระยะเวลาการอนุญาตสิบห้าปีนับแต่วันที่ได้รับอนุญาต  
  กรณีผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีย่าน ๙๐๐ MHz ตามประกาศนี้เป็นผู้รับใบอนุญาตให้ใช้ คลื่น
ความถี่ หรือผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามอยู่แล้ว ให้มีระยะเวลาการอนุญาตเฉพาะ
บริการโทรคมนาคมที่ ใช้คลื่นความถี่ย่ าน ๙๐๐ MHz ที่ ได้รับอนุญาตตามประกาศนี้ตามขอบเขต  
ที่ได้รับอนุญาตเป็นระยะเวลาสิบห้าปีนับแต่วันที่ได้รับอนุญาต  
  ผู้รับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนเลิกกิจการตามที่คณะกรรมการก าหนด และจะต้อง
ส่งแผนการบริหารจัดการผู้ใช้บริการเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสองปีก่อนระยะเวลาการอนุญาตสิ้นสุดลง 
ทั้งนี้ เพ่ือมิให้มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ และผู้รับใบอนุญาตจะต้องคืนคลื่นความถี่ที่ได้รับอนุญาตให้แก่
คณะกรรมการเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการอนุญาต 
  ข้อ ๑๓  ผู้รับใบอนุญาตมีสิทธิให้บริการโทรคมนาคมในลักษณะของการให้บริการโครงข่าย
โทรคมนาคม เพ่ือให้เช่าใช้และเพ่ือให้บริการโทรคมนาคม (Network Provider and Service Provider) และ
การให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกด้านโทรคมนาคม (Telecommunications Facility) โดยมีขอบเขต     
ในการประกอบกิจการโทรคมนาคมดังกล่าวทั่วราชอาณาจักรไทย ทั้งนี้ กิจการโทรคมนาคมที่ได้รับอนุญาต    
ให้รวมถึงลักษณะและประเภทของบริการ ดังนี้ 
  (๑) บริการโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สาย 
  (๒) บริการโทรคมนาคม ดังนี้ 
   (๒.๑)  บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่   
   (๒.๒)  บริการพหุสื่อความเร็วสูง (Public Broadband Multimedia Service) 
   (๒.๓)  บริการมูลค่าเพ่ิม (Value-added Service) ของบริการโทรคมนาคมท่ีได้รับอนุญาต   
   (๒.๔)  บริการขายส่งบริการ ส าหรับบริการในข้อ (๒.๑) (๒.๒) และ (๒.๓) 
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  (๓) บริการสิ่งอ านวยความสะดวกด้านโทรคมนาคม (Telecommunications Facility) 
  ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์ จะต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

หมวด ๖ 
เงื่อนไขในการอนุญาต 

   

  ข้อ ๑๔ ผู้รับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดและเงื่อนไขการใช้งานความถี่วิทยุและการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคม ภายใต้พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการเคลื่อนที่ ย่านความถี่ ๘๘๕ - ๘๙๕/๙๓๐ - 
๙๔๐ เมกะเฮิรตซ์ เงื่อนไขในการอนุญาตส าหรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม ตลอดจน
ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง ข้อก าหนด หรือหลักเกณฑ์ใด ๆ ที่คณะกรรมการก าหนดอย่างเคร่งครัด 
  ข้อ ๑๕ ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ในการช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
แบบที่สาม ค่าตอบแทนการใช้คลื่นความถี่ ค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคม การจัดสรรรายได้ที่ได้รับจาก
การให้บริการโทรคมนาคมให้แก่กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ และค่าธรรมเนียมอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการก าหนด 
  ข้อ ๑๖  การจัดให้มีโครงข่ายโทรคมนาคมเพ่ือการประกอบกิจการ 
  (๑) ผู้รับใบอนุญาตจะต้องจัดให้มีโครงข่ายโทรคมนาคมเพ่ือการประกอบกิจการครอบคลุม
จ านวนประชากรไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของจ านวนประชากรทั้งหมดภายในสี่ปีนับจากวันที่ได้รับอนุญาต 
และครอบคลุมจ านวนประชากรไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของจ านวนประชากรทั้งหมดภายในแปดปีนับจาก
วันที่ได้รับอนุญาต 
  ทั้งนี้ การจัดให้มีโครงข่ายโทรคมนาคมเพ่ือการประกอบกิจการ ให้รวมถึงการสร้างหรือเช่า
โครงข่ายโทรคมนาคมเพ่ือการประกอบกิจการ แต่ไม่รวมถึงการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
ภายในประเทศของผู้ประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายอื่น 
  (๒) โครงข่ายโทรคมนาคมของผู้รับใบอนุญาตจะต้องรองรับอัตราความเร็วในการส่งข้อมูลไม่น้อย
กว่าอัตราที่ก าหนดตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทข้อมูลที่
คณะกรรมการประกาศก าหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตได้โฆษณายืนยันมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ
โทรคมนาคมของตนไว้ ให้เป็นหน้าที่ของผู้รับใบอนุญาตที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามท่ีได้โฆษณาไว้นั้น 
  (๓) เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาตรวจสอบการปฏิบัติและการลงทุนตามเงื่อนไขในการจัดให้มี
โครงข่ายโทรคมนาคมอย่างชัดเจน ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินการติดตั้งโครงข่าย
โทรคมนาคมตามระยะเวลาที่คณะกรรมการก าหนด และจะต้องส่งมอบหลักฐานสนับสนุนเพ่ือแสดงอัตรา
ความเร็วในการส่งข้อมูลโดยเฉลี่ยตามที่คณะกรรมการร้องขอ ทั้งนี้ คณะกรรมการจะก าหนดหลักเกณฑ์ 



-๑๐- 

 

เงื่อนไข และวิธีการวัดความครอบคลุมประชากรที่อยู่ในพ้ืนที่ให้บริการ และการวัดอัตราความเร็วในการส่ง
ข้อมูลในภายหลัง  
  (๔) กรณีผู้รับใบอนุญาตไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในการจัดให้มีโครงข่ายโทรคมนาคมเพ่ือ
การประกอบกิจการ ตามข้อ ๑๖ (๑) โดยไม่มีเหตุอันจะอ้างตามกฎหมายได้ ซึ่งถือเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค
ในการที่จะได้รับบริการจากคลื่นความถี่อันเป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติเพ่ือประโยชน์สาธารณะ ย่อมมีผลเป็น
การปฏิเสธสิทธิที่ผู้บริโภคหรือผู้รับใบอนุญาตรายอ่ืนพึงมีพึงได้จากการให้บริการ เมื่อพ้นก าหนดระยะเวลา ใน
แต่ละช่วงแล้ว ผู้รับใบอนุญาตจะต้องช าระค่าปรับรายวันในอัตราร้อยละศูนย์จุดศูนย์ห้าของราคาประมูลสูงสุด
ของผู้รับใบอนุญาตตลอดระยะเวลาที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการก าหนด 
  ข้อ ๑๗ การใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน 
  ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เรื่อง การใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกันส าหรับโครงข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  ข้อ ๑๘ การให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือน (Mobile Virtual Network 
Operator - MVNO)  
  (๑)  ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  (๒) ผู้รับใบอนุญาตจะต้องจัดให้มีบริการโครงข่ายโทรคมนาคม โดยมีขนาดความจุ  (Capacity) 
อย่างน้อยร้อยละสิบของโครงข่ายโทรคมนาคมทั้งหมดของตนเองให้แก่ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ
โครงข่ายเสมือนที่ไม่มีความเกี่ยวโยงกันกับผู้รับใบอนุญาตรายหนึ่งรายใดตามประกาศนี้ เมื่อมีค าขอรับบริการ
ดังกล่าว 
  ข้อ ๑๙ การให้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ (National roaming) 
  ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  ข้อ ๒๐ การจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในลักษณะที่เรียกเก็บเงินล่วงหน้า 
  ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม และแนวทางที่
ส านักงานก าหนด ซึ่งรวมถึงการจัดให้มีการลงทะเบียนผู้ใช้บริการก่อนการเปิดใช้บริการ 
  ข้อ ๒๑ มาตรการเพื่อสังคมและคุ้มครองผู้บริโภค 
  (๑) ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดท าแผนความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility 
- CSR) ขององค์กร โดยให้ครอบคลุมถึงการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ สุขภาพของผู้ใช้บริการ การจัดท าแผน
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และบริการส าหรับผู้พิการซึ่งอย่างน้อยต้องมีการ
ก าหนดอัตราค่าบริการพิเศษ และการจัดท าใบแจ้งหนี้หรือสัญญาให้บริการที่ใช้ตัวอักษรขนาดใหญ่หรือใช้อักษร
ส าหรับคนตาบอด (Braille) โดยไม่คิดค่าบริการเพ่ิม ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตจะต้องจัดส่งแผนความรับผิดชอบต่อ
สังคมต่อคณะกรรมการก่อนเริ่มให้บริการ และต้องด าเนินการตามแผนภายในหนึ่งปี นับจากวันที่เริ่มให้บริการ 
  (๒) ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดท าแผนคุ้มครองผู้บริโภค โดยให้ครอบคลุมถึงเรื่องมาตรกา ร          
การรับเรื่องร้องเรียนโดยไม่มีค่าบริการ มาตรการจัดการกับบริการที่ไม่เหมาะสม กระบวนการท าความเข้าใจ
กับประชาชนในการตั้งสถานีวิทยุคมนาคม และการสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ผู้ใช้บริการเกี่ยวกับสิทธิในการใช้



-๑๑- 

 

บริการโทรคมนาคม ซึ่งรวมถึงการเผยแพร่ค าประกาศสิทธิ ผู้บริโภคในการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่           
ที่ส านักงานก าหนด ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตจะต้องจัดส่งแผนคุ้มครองผู้บริโภคต่อคณะกรรมการก่อนเริ่มให้บริการ
และต้องด าเนินการตามแผนทันทีท่ีเริ่มให้บริการ 
  (๓)  ผู้รับใบอนุญาตต้องสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการในการให้บริการโทรคมนาคมเพ่ือ
สังคม โดยเฉพาะในเรื่องการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมสาธารณะ และบริการอ านวยความสะดวกในการใช้
บริการโทรคมนาคมสาธารณะอย่างทั่วถึง แก่ผู้มีรายได้น้อย คนพิการ เด็ก คนชรา ผู้ที่อยู่ห่างไกลในชนบท และ
ผู้ด้อยโอกาสในสังคม ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด 
  (๔) ผู้รับใบอนุญาตพึงระมัดระวังมิให้ผู้ใดใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของผู้รับใบอนุญาตในการ
ประกอบธุรกิจโดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือเผยแพร่ซึ่งข้อมูลอันอาจขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน และต้องสนับสนุนหน่วยงานของรัฐและเอกชนในการด าเนินการใด ๆ เพ่ือปกป้องสิทธิของ
ผู้บริโภค เพ่ือความปลอดภัยของสังคม และความม่ันคงของรัฐ  
  (๕) ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีบริการที่เป็นธรรม ซึ่งรวมถึงการก าหนดอัตราค่าบริการที่
สมเหตุสมผล ไม่เอาเปรียบผู้บริโภค มีความชัดเจน และการให้บริการที่มีคุณภาพ ตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการก าหนด ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตจะต้องก าหนดอัตราค่าบริการส าหรับบริการเสียงและบริการข้อมูล
โดยเฉลี่ยแล้วต้องต่ ากว่าอัตราค่าบริการเฉลี่ยของบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้คลื่นความถี่ย่าน ๒.๑ GHz      
ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ โดยผู้รับใบอนุญาตจะต้องจัดให้มีรายการส่งเสริมการขายอย่างน้อยหนึ่งรายการ
ที่ส่งเสริมและเพ่ิมโอกาสให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงบริการโทรคมนาคมเคลื่อนที่ที่ใช้คลื่นความถี่ย่าน ๙๐๐ 
MHz โดยมีอัตราค่าบริการต่ ากว่าอัตราค่าบริการเฉลี่ยของบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้คลื่นความถี่ย่าน ๒.๑ 
GHz ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ รวมทั้งจะต้องคิดอัตราค่าบริการตามการใช้งานจริง และมีคุณภาพการ
ให้บริการไม่ต่ ากว่าคุณภาพการให้บริการเฉลี่ยของบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้คลื่นความถี่ย่าน ๒.๑ GHz ทั้งนี้ 
จนกว่าคณะกรรมการจะประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลอัตราค่ าบริการและคุณภาพ
การให้บริการเป็นอย่างอ่ืน 

หมวด ๗ 
มาตรการจ ากัดพฤติกรรมสมยอมในการเสนอราคาประมูล 

   

  ข้อ ๒๒ ห้ามผู้ขอรับใบอนุญาตติดต่อสื่อสารระหว่างกันในประเด็นที่เป็นการเปิดเผยข้อมูลอันเป็น
ความลับหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตั้งแต่วันที่คณะกรรมการเปิดให้มี
การยื่นค าขอรับใบอนุญาต จนถึงเวลาที่คณะกรรมการประกาศผลการประมูล ณ วันที่การประมูลคลื่นความถี่
สิ้นสุด 
  ข้อ ๒๓ ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องไม่กระท าการใด ๆ ที่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ตกลงร่วมกันในการเสนอราคาเพ่ือวัตถุประสงค์ที่จะให้ประโยชน์แก่ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้มีสิทธิ
ได้รับใบอนุญาต โดยหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
  (๒)   ให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้เงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดแก่ผู้อ่ืนเพ่ือประโยชน์ในการ
เสนอราคา โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะจูงใจให้ผู้นั้นร่วมด าเนินการใด ๆ อันเป็นการให้ประโยชน์แก่ผู้ใดผู้หนึ่ง    



-๑๒- 

 

เป็นผู้มีสิทธิได้รับใบอนุญาต หรือเพ่ือจูงใจให้ผู้นั้นท าการเสนอราคาสูงหรือต่ าจนเห็นได้ชัดว่าไม่เป็นไปตาม
ลักษณะการเสนอราคา หรือเพ่ือจูงใจให้ผู้นั้นไม่เข้าร่วมในการเสนอราคา หรือถอนการเสนอราคา 
  (๓)   ข่มขืนใจผู้อ่ืนให้จ ายอมร่วมด าเนินการใด ๆ ในการเสนอราคา หรือไม่เข้าร่วมในการเสนอ
ราคา หรือถอนการเสนอราคา หรือต้องท าการเสนอราคาตามท่ีก าหนด โดยใช้ก าลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญด้วย
ประการใด ๆ ให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่ อเสียง หรือทรัพย์สินของผู้ถูกขู่เข็ญหรือ
บุคคลที่สาม จนผู้ถูกข่มขืนใจยอมเช่นว่านั้น 
  (๔)   ใช้อุบายหลอกลวงหรือกระท าการโดยวิธีอ่ืนใดเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนไม่มีโอกาสเข้าท าการเสนอ
ราคาอย่างเป็นธรรมหรือให้มีการเสนอราคาโดยหลงผิด 
  (๕)   ท าการเสนอราคาต่อส านักงานโดยทุจริต โดยรู้ว่าราคาที่เสนอนั้นสูงหรือต่ าเกินกว่าปกติ    
จนเห็นได้ชัดว่าไม่เป็นไปตามลักษณะการเสนอราคา โดยมีวัตถุประสงค์เป็นการกีดกันการแข่งขันราคา     
อย่างเป็นธรรม และการกระท าเช่นว่านั้นเป็นเหตุให้การประมูลคลื่นความถี่ไม่ส าเร็จลุล่วงไปได้ 
  ข้อ ๒๔ ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ระยะเวลา วิธีการ และเงื่อนไขตาม
ประกาศนี้ และต้องลงนามในหนังสือยินยอมของผู้ขอรับใบอนุญาตในภาคผนวก ก ท้ายประกาศนี้  
  ข้อ ๒๕  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
             ประกาศ ณ วันที่      .......     พ.ศ. ๒๕๖๐ 

       พลเอก 
 (สุกิจ  ขมะสุนทร) 
 กรรมการกิจการกระจายเสียง 
 กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
 ท าหน้าทีป่ระธานกรรมการกิจการกระจายเสียง 
 กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
  
 



 

 

ภาคผนวก ก 
รายการเอกสารหลักฐานและข�อมูลท่ีต�องย่ืนในการขอรับใบอนุญาต 

แนบท�ายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน( และกิจการโทรคมนาคมแห)งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ(และวิธีการอนุญาตให�ใช�คล่ืนความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคม  

ย)าน ๘๙๐ - ๘๙๕ MHz/๙๓๕ - ๙๔๐ MHz 
 
 ๑. แบบคําขอรับใบอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ีย�าน ๙๐๐ MHz ท�ายภาคผนวก ก ประกอบด�วย 
  แบบท่ี ๑  ข�อมูลผู�ขอรับใบอนุญาต และเอกสารหลักฐานประกอบคําขอรับใบอนุญาต 
  แบบท่ี ๒ คํารับรองของผู�ขอรับใบอนุญาต 
  แบบท่ี ๓ รายงานการถือครองหุ�นและการมีอํานาจควบคุม 
  แบบท่ี ๔ ผู�มีสิทธิถือครองและเข�าถึงข�อมูลของผู�ขอรับใบอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ี 
  แบบท่ี ๕ หนังสือยินยอมของผู�ขอรับใบอนุญาต  
  แบบท่ี ๖ หนังสือคํ้าประกันจากธนาคาร 
  ท้ังนี้ ผู�ขอรับใบอนุญาตจะต�องจัดส�งแบบท่ี ๑ – แบบท่ี ๕ ในการยื่นคําขอรับใบอนุญาต และผู�ชนะ
การประมูลจะต�องจัดส�งแบบท่ี ๖ พร�อมชําระเงินประมูลคลื่นความถ่ีย�าน ๙๐๐ MHz งวดท่ีหนึ่ง ภายในเก�าสิบ
วันนับแต�วันท่ีได�รับหนังสือแจ�งเป<นผู�ชนะการประมูล 
 ๒. เอกสารสําหรับการพิจารณาคุณสมบัติของผู�ขอรับใบอนุญาตมีดังนี้ 
  ๒.๑  เอกสารหลักฐานของนิติบุคคลท่ีขอรับใบอนุญาต  
   ๑)  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ท่ีออกโดยกระทรวงพาณิชย@ ไม�เกินหนึ่ง
เดือนนับแต�วันท่ีออกหนังสือ และสําเนาหนังสือบริคณห@สนธิ  
   ๒)  สําเนาหนังสือรับรองตราประทับของนิติบุคคล 
   ๓)  สําเนาข�อบังคับของบริษัทตามท่ีจดทะเบียนไว�กับกระทรวงพาณิชย@ 
   ๔)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ�านของผู�มีอํานาจกระทําการผูกพัน
นิติบุคคล ท้ังนี้ กรณีผู�มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลเป<นคนต�างชาติ ให�จัดส�งสําเนาหนังสือเดินทางแทน 
   ๕)  หนังสือมอบอํานาจตามกฎหมายพร�อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนา
ทะเบียนบ�านของผู�มอบอํานาจและผู�รับมอบอํานาจ ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจให�ดําเนินการแทน 
   ๖)  หนังสือท่ีแสดงหรือระบุข�อมูลการถือหุ�นของนิติบุคคลท่ีขอรับใบอนุญาตว�ามิใช�เป<น   
คนต�างด�าวตามกฎหมายว�าด�วยการประกอบธุรกิจของคนต�างด�าว ท่ีออกโดยกระทรวงพาณิชย@ ไม�เกินสาม
เดือนนับแต�วันท่ีออกหนังสือ พร�อมหนังสือรับรองตนเองว�าเป<นนิติบุคคลไทย และกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
โครงสร�างการถือหุ�นท่ีแตกต�างไปจากหนังสือท่ีแสดงหรือระบุข�อมูลการถือหุ�นของนิติบุคคลข�างต�นอย�าง         
มีนัยสําคัญ จะต�องรับรองตนเองว�ายังคงรักษาสถานภาพการเป<นนิติบุคคลไทยอยู�ในวันท่ียื่นคําขอรับใบอนุญาต  
  ๒.๒ ข�อมูลประกอบการพิจารณาคุณสมบัติตามข�อกําหนดการถือครองหุ�นและอํานาจควบคุม 
   ๑) ภาพรวมการประกอบธุรกิจของผู�ขอรับใบอนุญาต และนิติบุคคลท่ีเป<นบริษัทใหญ� 
บริษัทย�อย และบริษัทร�วม ของผู�ขอรับใบอนุญาต ท่ีดําเนินงานอยู�ในปCจจุบัน หรือกําลังจะดําเนินงาน (กรณี
บริษัทยังไม�มีการประกอบธุรกิจ) ในกรณีท่ีมีบริษัทใหญ� บริษัทย�อย และบริษัทร�วมจํานวนมากให�แสดง
โครงสร�างการถือหุ�นและการถือครองธุรกิจของกลุ�มบริษัทผู�ขอรับใบอนุญาต (shareholding และ ownership 
structure) โดยอธิบายเป<นลายลักษณ@อักษร ตาราง แผนภาพ หรือแผนผัง 



ก-๒ 

 

   ๒) โครงสร�างการบริหารงานภายในบริษัทผู�ขอรับใบอนุญาต โดยแสดงให�เห็นจํานวนและ
หน�าท่ีของกรรมการ พร�อมรายชื่อกรรมการ และแสดงแผนผังโครงสร�างการบริหารงานของบริษัทในภาพรวม 
(organization chart) ตําแหน�งผู�บริหารท่ีมีความสําคัญ โดยแสดงชื่อพร�อมตําแหน�งในระดับ ผู�บริหารระดับ
สูงสุดขององค@กร ผู�บริหารตําแหน�งรองจากผู�บริหารระดับสูงสุดตามแต�ละสายงานหลัก และผู�บริหารสายงาน
การเงินและการบัญชี ไว�ในแผนผังดังกล�าวด�วย 
 ๓. ข�อห�ามตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน@  และกิจการ   
โทรคมนาคมแห�งชาติ เรื่อง การกําหนดข�อห�ามการกระทําท่ีมีลักษณะเป<นการครอบงํากิจการโดยคนต�างด�าว 
พ.ศ. ๒๕๕๕ พร�อมคํารับรองซ่ึงลงนามโดยผู�มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลว�า จะไม�ดําเนินการใด ๆ อันเป<น
การขัดต�อข�อห�ามดังกล�าว 
 ๔. เอกสารหลักฐานและข�อมูลท่ีจําเป<นต�องใช�ในการอนุญาตสําหรับผู�ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบท่ีสาม เว�นแต�เป<นเอกสารท่ีได�ยื่นไว�แล�วตามข�อ ๒. 
  ๔.๑ ข�อมูลด�านการให�บริการและผลการดําเนินงานท่ีผ�านมา 
   ๑) กรณีเป<นนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนจัดต้ังเกินกว�าหนึ่งปZ 
     ๑.๑) รายงานการให�บริการท่ีผ�านมาของผู�ขอรับใบอนุญาตเป<นเวลาห�าปZย�อนหลัง 
หรือตามอายุการจดทะเบียนจัดต้ังนิติบุคคลของผู�ขอรับใบอนุญาต ประกอบด�วย 
     (๑) ลักษณะและประเภทการให�บริการ 
     (๒) ผู�ใช�บริการและส�วนแบ�งตลาด 
     (๓) เง่ือนไขและอัตราค�าบริการ 
     (๔) ขีดความสามารถและคุณภาพในการให�บริการ  
     (๕) ข�อมูลขอบเขตการให�บริการ  
     (๖) มาตรการรักษาความปลอดภัยท่ีมีต�อผู�ใช�บริการ 
     (๗) อ่ืน ๆ เช�น ข�อร�องเรียนจากผู�ใช�บริการ เป<นต�น 
    ๑.๒) ข�อมูลโครงสร�างรายได�ท่ีแบ�งตามประเภทการให�บริการ 
    ๑.๓) ผลการวิเคราะห@หรือความเห็นท่ีพิจารณาได�ว�าจะเป<นประโยชน@ต�อการประเมิน
ฐานะการเงิน 
    ๑.๔) ผลการดําเนินงานของผู�ขอรับใบอนุญาตเป<นเวลาห�าปZย�อนหลัง หรือตามอายุ
การจดทะเบียนจัดต้ังนิติบุคคลของผู�ขอรับใบอนุญาต 
   ๒) กรณีเป<นนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนจัดต้ังไม�ถึงหนึ่งปZ  
    ๒.๑) รายงานเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของผู�ถือหุ�นใหญ�ในนิติบุคคล
ท่ีขอรับใบอนุญาตเป<นเวลาสามปZย�อนหลัง (ถ�ามี)      
    ๒.๒) ข�อมูลท่ีแสดงถึงศักยภาพทางการเงินของนิติบุคคล เช�น 
     (๑) รายละเอียดวงเงินสินเชื่อท่ีได�รับจากสถาบันการเงิน 
     (๒) หนังสือยืนยันยอดบัญชีเงินฝากท่ีได�รับจากสถาบันการเงิน 
   ๓) ผู�ขอรับใบอนุญาตต�องรายงานสิทธิการใช�ประโยชน@ในทรัพย@สินท่ีเก่ียวข�องกับการ
ให�บริการโทรคมนาคมตามการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาจากบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 
และบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) หรือหน�วยงานของรัฐแห�งอ่ืน 
 



ก-๓ 

 

  ๔.๒ ข�อมูลแผนการให�บริการและการลงทุนในอนาคต 
   ๑) แผนการให�บริการ ประกอบด�วย 
    ๑.๑) ลักษณะและประเภทของการให�บริการท่ีจะขอรับใบอนุญาต 
    ๑.๒) แผนการก�อสร�างและติดต้ังระบบ 
    ๑.๓) แผนการเสนอขายบริการตามท่ีขอรับใบอนุญาต 
    ๑.๔) นโยบายและการวิเคราะห@การตลาดและการแข�งขัน  
    ๑.๕) ขอบเขตของการให�บริการ 
    ๑.๖) ขีดความสามารถในการให�บริการและคุณภาพการให�บริการ 
    ๑.๗) แนวทางการพัฒนาการให�บริการของผู�ขอรับใบอนุญาต 
    ๑.๘) แนวทางการคุ�มครองผู�ใช�บริการให�ได�รับการบริการโดยต�อเนื่อง เช�น การรับ
เรื่องร�องเรียนจากผู�ใช�บริการ เป<นต�น 
   ๒) แผนการลงทุน และแผนการจัดหาเงินทุน ประกอบด�วย 
    ๒.๑) ความรู�ความเชี่ยวชาญของผู�บริหาร  
    ๒.๒) แหล�งท่ีมาของการจัดหาเงินทุน  
    ๒.๓) สมมุติฐานการจัดทําประมาณการงบการเงิน 
    ๒.๔) ประมาณการงบการเงิน 
    ๒.๕) ประมาณการมูลค�าปCจจุบันสุทธิของโครงการ อัตราส�วนผลตอบแทนการลงทุน
ของโครงการ และระยะเวลาคืนทุน 
    ๒.๖) การวิเคราะห@ความไว  
    ๒.๗) ปCจจัยเสี่ยงท่ีอาจมีผลกระทบต�อการดําเนินงาน 
    ๒.๘) แนวทางการพัฒนากิจการของผู�ขอรับใบอนุญาต  
    ๒.๙) ผลประโยชน@จากการลงทุนต�ออุตสาหกรรมภายในประเทศ และเศรษฐกิจใน
ภาพรวม 
  ๔.๓ ข�อมูลฐานะทางการเงินของผู�ขอรับใบอนุญาต 
   ๑) กรณีเป<นนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนจัดต้ังเกินกว�าหนึ่งปZ ให�จัดส�งเอกสารประกอบการ
พิจารณาเป<นเวลาห�าปZย�อนหลัง หรือตามอายุการจดทะเบียนจัดต้ังนิติบุคคลของผู�ขอรับใบอนุญาต แล�วแต�
กรณี ประกอบด�วย 
    ๑.๑) รายงานเก่ียวกับฐานะการเงิน (Audited Financial Report) ย�อนหลังท่ีผ�าน
การตรวจสอบจากผู�สอบบัญชีแล�ว ได�แก� งบดุล งบกําไรขาดทุน งบกระแสเงินสด  
    ๑.๒) ผลการวิเคราะห@หรือความเห็นท่ีพิจารณาได�ว�าจะเป<นประโยชน@ต�อการประเมิน
ฐานะการเงินของผู�ขอรับใบอนุญาต ท่ีแสดงถึงอัตราส�วนทางการเงินเก่ียวกับ 
     (๑) อัตราส�วนท่ีแสดงถึงสภาพคล�องทางการเงิน (Liquidity Ratios) 
     (๒) อัตราส�วนท่ีแสดงถึงความสามารถในการทํากําไร (Profitability Ratios)
     (๓) อัตราส�วนท่ีแสดงถึงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratios) 
     (๔) อัตราส�วนท่ีแสดงถึงนโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratios) 
 



ก-๔ 

 

   ๒) กรณีเป<นนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนจัดต้ังไม�ถึงหนึ่งปZ ให�จัดส�งเอกสารประกอบการ
พิจารณา ประกอบด�วย 
    ๒.๑) รายงานเก่ียวกับฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของผู�ถือหุ�นใหญ�ในนิติ
บุคคลท่ีขอรับใบอนุญาตเป<นเวลาสามปZย�อนหลัง (ถ�ามี)  
    ๒.๒) ข�อมูลท่ีแสดงถึงศักยภาพทางการเงินของนิติบุคคล เช�น 
      (๑) วงเงินสินเชื่อท่ีได�รับจากสถาบันการเงิน 
     (๒) หนังสือยืนยันยอดบัญชีเงินฝากท่ีได�รับจากสถาบันการเงิน 
  ๔.๔ ข�อมูลด�านเทคนิคและเทคโนโลยี   
   ๑) ระบุเขตพ้ืนท่ีให�บริการ         
   ๒) คําขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม 
   ๓) ข�อกําหนดทางเทคนิค (Technical Specification) 
   ๔) สถาปCตยกรรมโครงข�ายโทรคมนาคม (Network Architecture) 
   ๕) รูปลักษณะโครงข�ายโทรคมนาคม (Network Configuration) 
   ๖) ส�วนประกอบโครงข�ายโทรคมนาคม (Network Element) 
   ๗) ข�อมูลแสดงการใช�งานและสถานะโครงข�ายโทรคมนาคมท่ีแสดงรายละเอียดเก่ียวกับ
คลื่นความถ่ี จุดท่ีตั้ง เส�นทางการเชื่อมต�อและการเข�าใช�โครงข�ายโทรคมนาคม 
   ๘) เทคโนโลยีมาตรฐานท่ีใช�งาน การออกแบบระบบ และลักษณะทางเทคนิคสถานีวิทยุ
คมนาคม 
  ๔.๕ ข�อมูลการให�บริการในด�านต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข�อง 
   ๑) ข�อเสนอการปฏิบัติการในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ 
   ๒) ข�อเสนอการใช�และเชื่อมต�อโครงข�าย  
 
 

 



 

การอนุญาตให�ใช�คล่ืนความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคม

แบบท่ี 1 ข�อมูลผู�ขอรับ
 

ข�าพเจ�าขอรับรองว�าข�อมูลดังกล�าวเป�นจริงทุกประการ  ลงช่ือ

สํานักงานคณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน& และกจิการโทรคมนาคมแห�งชาติ
 

ส#วนท่ี 1 ข�อมูลเก่ียวกับผู�ขอรับใบอนุญาต

1.1 ชื่อนิติบุคคลของผู�ขอรับใบอนุญาต
(ให�ระบุชื่อนิติบุคคลตามทีป่รากฏในเอกสารประกอบ

 
      

1.2 สถานภาพทางกฎหมายของ
(กรุณาเลือกจากรายการด�านล�างและแนบสาํเนาเอกสารรับรอง

1.2.1  บริษัทจํากัด  

1.2.2  บริษัทมหาชนจํากัด  

1.3 ที่อยู#ของผู�ขอรับใบอนุญาต 
 

1.3.1 ที่อยู#ตามที่จดทะเบียน (ตามที่ได�ระบุไว�ในเอกสารประกอบ

 ที่อยู� 
  
 เขต(อําเภอ)/จังหวัด/

รหัสไปรษณีย& 
 หมายเลขโทรศัพท& 
 หมายเลขโทรสาร 
 อีเมล& 
 เว็บไซต& 

1.3.2 ที่อยู#ที่สามารถติดต#อได� (กรุณาระบุ หากแตกต�างจากข�อ 

 ที่อยู� 
  
 เขต(อําเภอ)/จังหวัด/

รหัสไปรษณีย& 
 หมายเลขโทรศัพท& 
 หมายเลขโทรสาร 
 อีเมล& 

  

แบบคําขอรับใบอนุญาต 
การอนุญาตให�ใช�คล่ืนความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคม ย#าน 

ข�อมูลผู�ขอรับใบอนุญาต และเอกสารหลักฐานประกอบคําขอรับใบอนุญาต

ข�าพเจ�าขอรับรองว�าข�อมูลดังกล�าวเป�นจริงทุกประการ  ลงช่ือ…….......................
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ผู�ขอรับใบอนุญาต (ให�กรอกรายละเอียดให�ครบถ�วน)  

ผู�ขอรับใบอนุญาต  
ระบุชื่อนิติบุคคลตามทีป่รากฏในเอกสารประกอบคําขอ) 

สถานภาพทางกฎหมายของผู�ขอรับใบอนุญาต 
กรุณาเลือกจากรายการด�านล�างและแนบสาํเนาเอกสารรับรอง) 

 

ตามที่ได�ระบุไว�ในเอกสารประกอบคําขอ) 

 
 
 

 
 
 
 

กรุณาระบุ หากแตกต�างจากข�อ 1.3.1) 

 
 
 

 
 
 

ย#าน 900 MHz 

และเอกสารหลักฐานประกอบคําขอรับใบอนุญาต 

...........................………………….….……. 
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1.4 ผู�มีอํานาจกระทําการผูกพันนิตบิุคคล
 

1.4.1 ชื่อผู�มีอํานาจกระทําการ (บุคคลที่ 

 ชื่อ 
 ตําแหน�งในบริษัท  
 หมายเลขโทรศัพท& 
 หมายเลขโทรสาร 
 อีเมล& 

1.4.2 ชื่อผู�มีอํานาจกระทําการ (บุคคลที่ 

 ชื่อ 
 ตําแหน�งในบริษัท  
 หมายเลขโทรศัพท& 
 หมายเลขโทรสาร 
 อีเมล& 

1.4.3 ชื่อผู�มีอํานาจกระทําการ (บุคคลที่ 

 ชื่อ 
 ตําแหน�งในบริษัท  
 หมายเลขโทรศัพท& 
 หมายเลขโทรสาร 
 อีเมล& 

1.5 บุคคลที่สามารถติดต#อได�  
 

1.5.1 ชื่อบุคคลที่สามารถติดต#อได� 

 ชื่อ 
 ตําแหน�งในบริษัท 
 หมายเลขโทรศัพท& 
 หมายเลขโทรสาร 
 อีเมล&   

1.5.2 ชื่อบุคคลที่สามารถติดต#อได� 
ติดต�อกับบุคคลที่หนึ่งได�) 

 ชื่อ 
 ตําแหน�งในบริษัท 
 หมายเลขโทรศัพท& 
 หมายเลขโทรสาร 
 อีเมล& 
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ผูกพันนิตบิุคคล 

บุคคลที่ 1) 

 
 
 
 
 

บุคคลที่ 2) 

 
 
 
 
 

บุคคลที่ 3) 

 
 
 
 
 

ชื่อบุคคลที่สามารถติดต#อได� (บุคคลที่ 1) (บุคคลที่ได�รับมอบหมายเป-นผู�ประสานงาน

 
 
 
 
 

ชื่อบุคคลที่สามารถติดต#อได� (บุคคลที่ 2) (บุคคลทีไ่ด�รับมอบหมายให�เป-นผู�ประสานงานในกรณีที่ไม�สามารถ

 
 
 
 
 

ย#าน 900 MHz 

และเอกสารหลักฐานประกอบคําขอรับใบอนุญาต 
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บุคคลทีไ่ด�รับมอบหมายให�เป-นผู�ประสานงานในกรณีที่ไม�สามารถ



 

การอนุญาตให�ใช�คล่ืนความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคม

แบบท่ี 1 ข�อมูลผู�ขอรับ
 

ข�าพเจ�าขอรับรองว�าข�อมูลดังกล�าวเป�นจริงทุกประการ  ลงช่ือ

สํานักงานคณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน& และกจิการโทรคมนาคมแห�งชาติ
 

ส#วนท่ี 2: เอกสารประกอบคําขอ
  (ทําเคร่ืองหมาย �และแนบ

2.1 เอกสารสําหรับการพิจารณาคุณสมบัติของผู�ขอรับใบอนุญาตตามข�อกําหนดใน

2.1.1 เอกสารหลักฐานของนิติบุคคล
  สําเนาหนังสือรับรองการ
  สําเนาหนังสือรับรองตราประทบัของนิติบุคคล
   สําเนาข�อบงัคับของบริษัทตามทีจ่ดทะเบียนไว�กับกระทรวงพาณชิย&
   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ�านของผู�มอํีานาจกระทาํการผูกพนันิตบิุคคล

 กรณีผู�มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลเป�น
   หนังสือท่ีแสดงหรือระบุข�อมูลการถือหุ�นของนิติบุคคลท่ีขอรับใบอนุญาตว�ามิใช�เป�นคนต�างด�าวตาม

 กฎหมายว�าด�วยการประกอบธุรกิจของคนต�างด�าว ท่ีออกโดยกระทรวงพาณิชย& ไม�เกิน
 นับแต�วันท่ีออกหนังสือ พร�อมหนังสือรับรองตนเองว�าเป�นนิติบุคคลไทย และกรณี
 เปลี่ยนแปลงโครงสร�างการถือหุ�นท่ีแตกต�างไปจากหนังสือท่ีแสดงหรือระบุข�อมูลการถือหุ�นของ
 นิติบุคคลข�างต�นอย�างมีนัยสําคัญ จะต�องรับรองตนเองว�ายังคงรักษาสถานภาพการเป�นนิติบุคค
 ไทยอยู�ในวันท่ียื่นคําขอรับใบอนุญาต

 ในกรณีที่มีการมอบอํานาจให�ดําเนินการแทน
   หนังสือมอบอํานาจตามกฎหมาย

  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ�านของผู�มอบอํานาจและผู�รับมอบอํานาจ
2.1.2  ข�อมูลเพื่อการพิจารณาตามข�อกําหนดในการถือครองหุ�นและการมีอํานาจควบคุมระหว�างกันของ

 ผู�ขอรับใบอนุญาต (แบบคําขอรับใบอนุญาต
 ย�าน 900 MHz – แบบที่ 

2.1.3  ข�อมูลผู�มีสิทธิถือครองและเข�าถึงข�อมูลของผู�ขอรับใบอนุญาตในการเข�าร�วมรับการอนุญาตให�ใช�คลื่น
 ความถ่ีย�าน 900 MHz 
 ย�าน 900 MHz – แบบที่ 

2.1.4  ภาพรวมการประกอบธุรกิจของผู�ขอรับใบอนุญาต และนิติบุคคลที่เป�นบริษัทใหญ� บริษัทย�อย และบริษัท
 ร�วม ของผู�ขอรับใบอนุญาต ที่ดําเนินงานอยู�ในปGจจุบัน หรือกําลังจะดําเนินงาน 
 ประกอบธุรกิจ) ในกรณีที่มีบริษัทใหญ� บริษัทย�อย และบริษัทร�วมจํานวนมากให�แสดงโครงสร�างการถือหุ�น
 และการถือ ครองของกลุ�มบริษัทผู�ขอรับใบอนุญาต 
 อธิบายเป�นลายลักษณ&อักษร ตาราง แผนภาพ หรือแผนผัง

2.1.5  โครงสร�างการบริหารงานภายในบริษัทผู�ขอรับใบอนุญาต โดยแสดงให�เห็นจํานวนและหน�าที่ของกรรมการ
 ของบริษัท พร�อมรายชื่อกรรมการ และแสดงแผนผังโครงสร�างการบริหารงานของบริษัทในภาพรวม 
 (organization chart)
 ระดับสูงสุดขององค&กร ผู�บริหารตําแหน�งรองจากผู�บริหารระดับสูงสุดตามแต�ละสายงานหลัก และ
 ผู�บริหารสายงาน การเงินและการบัญชี ไว�ในแผนผังดังกล�าวด�วย

 

 

 

แบบคําขอรับใบอนุญาต 
การอนุญาตให�ใช�คล่ืนความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคม ย#าน 

ข�อมูลผู�ขอรับใบอนุญาต และเอกสารหลักฐานประกอบคําขอรับใบอนุญาต

ข�าพเจ�าขอรับรองว�าข�อมูลดังกล�าวเป�นจริงทุกประการ  ลงช่ือ…….......................

คณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน& และกจิการโทรคมนาคมแห�งชาติ 

เอกสารประกอบคําขอรับใบอนุญาต  
และแนบเอกสารที่รับรองสําเนาถูกต�อง) 

เอกสารสําหรับการพิจารณาคุณสมบัติของผู�ขอรับใบอนุญาตตามข�อกําหนดในข�อ 

เอกสารหลักฐานของนิติบุคคล 
รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและสาํเนาหนังสอืบริคณห&สนธิ 

สําเนาหนังสือรับรองตราประทบัของนิติบุคคล 
ข�อบงัคับของบริษัทตามทีจ่ดทะเบียนไว�กับกระทรวงพาณชิย& 

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ�านของผู�มอํีานาจกระทาํการผูกพนันิตบิุคคล
กรณีผู�มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลเป�นคนต�างชาติ ให�จัดส�งสําเนาหนังสือเดินทาง
หนังสือท่ีแสดงหรือระบุข�อมูลการถือหุ�นของนิติบุคคลท่ีขอรับใบอนุญาตว�ามิใช�เป�นคนต�างด�าวตาม
กฎหมายว�าด�วยการประกอบธุรกิจของคนต�างด�าว ท่ีออกโดยกระทรวงพาณิชย& ไม�เกิน
นับแต�วันท่ีออกหนังสือ พร�อมหนังสือรับรองตนเองว�าเป�นนิติบุคคลไทย และกรณี
เปลี่ยนแปลงโครงสร�างการถือหุ�นท่ีแตกต�างไปจากหนังสือท่ีแสดงหรือระบุข�อมูลการถือหุ�นของ
นิติบุคคลข�างต�นอย�างมีนัยสําคัญ จะต�องรับรองตนเองว�ายังคงรักษาสถานภาพการเป�นนิติบุคค
ไทยอยู�ในวันท่ียื่นคําขอรับใบอนุญาต 

ในกรณีที่มีการมอบอํานาจให�ดําเนินการแทน 
หนังสือมอบอํานาจตามกฎหมาย 
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ�านของผู�มอบอํานาจและผู�รับมอบอํานาจ
ข�อมูลเพื่อการพิจารณาตามข�อกําหนดในการถือครองหุ�นและการมีอํานาจควบคุมระหว�างกันของ

แบบคําขอรับใบอนุญาต การอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคม 
บบที่ 3 รายงานการถือครองหุ�นและการมีอํานาจควบคุม) 

ข�อมูลผู�มีสิทธิถือครองและเข�าถึงข�อมูลของผู�ขอรับใบอนุญาตในการเข�าร�วมรับการอนุญาตให�ใช�คลื่น
Hz (แบบคําขอรับใบอนุญาต การอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคม

แบบที่ 4 ผู�มีสิทธิถือครองและเข�าถึงข�อมูลของผู�ขอรับใบอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ี
ภาพรวมการประกอบธุรกิจของผู�ขอรับใบอนุญาต และนิติบุคคลที่เป�นบริษัทใหญ� บริษัทย�อย และบริษัท

รับใบอนุญาต ที่ดําเนินงานอยู�ในปGจจุบัน หรือกําลังจะดําเนินงาน 
ในกรณีที่มีบริษัทใหญ� บริษัทย�อย และบริษัทร�วมจํานวนมากให�แสดงโครงสร�างการถือหุ�น

ครองของกลุ�มบริษัทผู�ขอรับใบอนุญาต (shareholding และ ownership structure) 
อธิบายเป�นลายลักษณ&อักษร ตาราง แผนภาพ หรือแผนผัง 
โครงสร�างการบริหารงานภายในบริษัทผู�ขอรับใบอนุญาต โดยแสดงให�เห็นจํานวนและหน�าที่ของกรรมการ
ของบริษัท พร�อมรายชื่อกรรมการ และแสดงแผนผังโครงสร�างการบริหารงานของบริษัทในภาพรวม 

chart) ตําแหน�งผู�บริหารที่มีความสําคัญ โดยแสดงชื่อพร�อมตําแหน�งในระดับผู�บริหาร
ระดับสูงสุดขององค&กร ผู�บริหารตําแหน�งรองจากผู�บริหารระดับสูงสุดตามแต�ละสายงานหลัก และ

การเงินและการบัญชี ไว�ในแผนผังดังกล�าวด�วย 

ย#าน 900 MHz 

และเอกสารหลักฐานประกอบคําขอรับใบอนุญาต 

...........................………………….….……. 

หน�า 3 จาก 7 

ข�อ 5 

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ�านของผู�มอํีานาจกระทาํการผูกพนันิตบิุคคล ท้ังนี้ 
สําเนาหนังสือเดินทางแทน 

หนังสือท่ีแสดงหรือระบุข�อมูลการถือหุ�นของนิติบุคคลท่ีขอรับใบอนุญาตว�ามิใช�เป�นคนต�างด�าวตาม
กฎหมายว�าด�วยการประกอบธุรกิจของคนต�างด�าว ท่ีออกโดยกระทรวงพาณิชย& ไม�เกินสามเดือน
นับแต�วันท่ีออกหนังสือ พร�อมหนังสือรับรองตนเองว�าเป�นนิติบุคคลไทย และกรณีท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร�างการถือหุ�นท่ีแตกต�างไปจากหนังสือท่ีแสดงหรือระบุข�อมูลการถือหุ�นของ   
นิติบุคคลข�างต�นอย�างมีนัยสําคัญ จะต�องรับรองตนเองว�ายังคงรักษาสถานภาพการเป�นนิติบุคคล

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ�านของผู�มอบอํานาจและผู�รับมอบอํานาจ 
ข�อมูลเพื่อการพิจารณาตามข�อกําหนดในการถือครองหุ�นและการมีอํานาจควบคุมระหว�างกันของ        

การอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคม 

ข�อมูลผู�มีสิทธิถือครองและเข�าถึงข�อมูลของผู�ขอรับใบอนุญาตในการเข�าร�วมรับการอนุญาตให�ใช�คลื่น
การอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคม 

ผู�มีสิทธิถือครองและเข�าถึงข�อมูลของผู�ขอรับใบอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ี) 
ภาพรวมการประกอบธุรกิจของผู�ขอรับใบอนุญาต และนิติบุคคลที่เป�นบริษัทใหญ� บริษัทย�อย และบริษัท

รับใบอนุญาต ที่ดําเนินงานอยู�ในปGจจุบัน หรือกําลังจะดําเนินงาน (กรณีบริษัทยังไม�มีการ
ในกรณีที่มีบริษัทใหญ� บริษัทย�อย และบริษัทร�วมจํานวนมากให�แสดงโครงสร�างการถือหุ�น

ownership structure) โดย

โครงสร�างการบริหารงานภายในบริษัทผู�ขอรับใบอนุญาต โดยแสดงให�เห็นจํานวนและหน�าที่ของกรรมการ
ของบริษัท พร�อมรายชื่อกรรมการ และแสดงแผนผังโครงสร�างการบริหารงานของบริษัทในภาพรวม 

หน�งผู�บริหารที่มีความสําคัญ โดยแสดงชื่อพร�อมตําแหน�งในระดับผู�บริหาร
ระดับสูงสุดขององค&กร ผู�บริหารตําแหน�งรองจากผู�บริหารระดับสูงสุดตามแต�ละสายงานหลัก และ



 

การอนุญาตให�ใช�คล่ืนความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคม

แบบท่ี 1 ข�อมูลผู�ขอรับ
 

ข�าพเจ�าขอรับรองว�าข�อมูลดังกล�าวเป�นจริงทุกประการ  ลงช่ือ

สํานักงานคณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน& และกจิการโทรคมนาคมแห�งชาติ
 

2.2 เอกสารหลักฐานหรือข�อมูลที่จาํเป=นต�องใช�ในการอนุญาตสําหรับผู�ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบที่สาม  

2.2.1 ข�อมูลด�านการให�บริการและผลการดําเนินงานที่ผ#านมา

[…] กรณีเป�นนิติบุคคลท่ีจดทะเบียน
       […] รายงานการให�บริการที่ผ�านมาของผู�ขอรับใบอนุญาต
  จดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลของผู�ขอรับใบอนุญาต
  […] ลักษณะและประเภทการให�บริการ
  […] ผู�ใช�บริการและส�วนแบ�งตลาด
  […] เงื่อนไขและอัตราค�าบริการ
  […] ขีดความสามารถและคุณภาพในการให�บริการ 
  […] ข�อมูลขอบเขตการให�บริการ 
  […] มาตรการรักษาความปลอดภัยที่มีต�อผู�ใช�บริการ
  […] อ่ืน ๆ เช�น ข�อร�องเรียนจากผู�ใช�บริการ เป�นต�น
 […] ข�อมูลโครงสร�างรายได�ที่แบ�งตามประเภทการให�บริการ
 […] ผลการวิเคราะห&หรือความเห็นที่พิจารณาได�ว�าจะเป�นประโยชน&ต�อการประเมินฐานะการเงิน
 […] ผลการดําเนินงาน
  ใบอนุญาตเป�นเวลา 
[…] กรณีเป�นนิติบุคคลท่ีจดทะเบียน
 […] รายงานเก่ียวกับฐานะการเงิน
  เป�นเวลาสามป]ย�อนหลัง 
 […] ข�อมูลที่แสดงถึงศักยภาพทางการเงินของนิติบุคคล 
             […] รายละเอียดวงเงินสินเชื่อที่ได�รับจากสถาบันการเงิน
  […] หนังสือยืนยันยอดบัญชีเงินฝากที่ได�รับจากสถาบันการเงิน
[…] ผู�ขอรับใบอนุญาตต�องรายงานสิทธิการใช�ประโยชน&ในทรัพย&สินที่เก่ียวข�องกับการให�บริการโทรคมนาคม
 ตามการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาจากบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด 
 ทีโอที จํากัด (มหาชน) หรือหน�วยงานของรัฐแห�งอ่ืน
[…] อ่ืน ๆ ได�แก�  

2.2.2 ข�อมูลแผนการให�บริการและการลงทุนในอนาคต

[…] แผนการให�บริการ ประกอบด�วย
 […] ลักษณะและประเภทของการให�บริการที่จะขอรับใบอนุญาต
 […] แผนการก�อสร�างและติดตั้งระบบ
 […] แผนการเสนอขายบริการตามที่ขอรับใบอนุญาต
 […] นโยบายและการวิเคราะห&การตลาดและการแข�งขัน 
 […] ขอบเขตของการให�บริการ
 […] ขีดความสามารถในการให�บริการและคุณภาพการให�บริการ
 […] แนวทางการพัฒนาการให�บริการของผู�ขอรับใบอนุญาต

แบบคําขอรับใบอนุญาต 
การอนุญาตให�ใช�คล่ืนความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคม ย#าน 

ข�อมูลผู�ขอรับใบอนุญาต และเอกสารหลักฐานประกอบคําขอรับใบอนุญาต

ข�าพเจ�าขอรับรองว�าข�อมูลดังกล�าวเป�นจริงทุกประการ  ลงช่ือ…….......................

คณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน& และกจิการโทรคมนาคมแห�งชาติ 

เอกสารหลักฐานหรือข�อมูลที่จาํเป=นต�องใช�ในการอนุญาตสําหรับผู�ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ

ข�อมูลด�านการให�บริการและผลการดําเนินงานที่ผ#านมา 

จดทะเบียนจัดต้ังเกินกว�าหนึ่งป]  
รายงานการให�บริการที่ผ�านมาของผู�ขอรับใบอนุญาตเป�นเวลาห�าป]ย�อนหลัง
จดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลของผู�ขอรับใบอนุญาต เป�นเวลา .... ป] ประกอบด�วย

ลักษณะและประเภทการให�บริการ 
ผู�ใช�บริการและส�วนแบ�งตลาด 
เงื่อนไขและอัตราค�าบริการ 
ขีดความสามารถและคุณภาพในการให�บริการ  
ข�อมูลขอบเขตการให�บริการ  
มาตรการรักษาความปลอดภัยที่มีต�อผู�ใช�บริการ 

เช�น ข�อร�องเรียนจากผู�ใช�บริการ เป�นต�น 
ข�อมูลโครงสร�างรายได�ที่แบ�งตามประเภทการให�บริการ 
ผลการวิเคราะห&หรือความเห็นที่พิจารณาได�ว�าจะเป�นประโยชน&ต�อการประเมินฐานะการเงิน
ผลการดําเนินงานเป�นเวลาห�าป]ย�อนหลัง หรือตามอายุการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลของผู�ขอรับ

เป�นเวลา .... ป] 
จดทะเบียนจัดต้ังไม�ถึงหนึ่งป] 

รายงานเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของผู�ถือหุ�นใหญ�ในนิติบุคคลที่ขอรับใบอนุญาต
เวลาสามป]ย�อนหลัง (ถ�ามี) 

ข�อมูลที่แสดงถึงศักยภาพทางการเงินของนิติบุคคล เช�น 
รายละเอียดวงเงินสินเชื่อที่ได�รับจากสถาบันการเงิน 
หนังสือยืนยันยอดบัญชีเงินฝากที่ได�รับจากสถาบันการเงิน 

ผู�ขอรับใบอนุญาตต�องรายงานสิทธิการใช�ประโยชน&ในทรัพย&สินที่เก่ียวข�องกับการให�บริการโทรคมนาคม
ตามการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาจากบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด 

หรือหน�วยงานของรัฐแห�งอ่ืน 
  

ข�อมูลแผนการให�บริการและการลงทุนในอนาคต 

แผนการให�บริการ ประกอบด�วย 
ลักษณะและประเภทของการให�บริการที่จะขอรับใบอนุญาต 
แผนการก�อสร�างและติดตั้งระบบ 
แผนการเสนอขายบริการตามที่ขอรับใบอนุญาต 
นโยบายและการวิเคราะห&การตลาดและการแข�งขัน  
ขอบเขตของการให�บริการ 
ขีดความสามารถในการให�บริการและคุณภาพการให�บริการ 
แนวทางการพัฒนาการให�บริการของผู�ขอรับใบอนุญาต 

ย#าน 900 MHz 

และเอกสารหลักฐานประกอบคําขอรับใบอนุญาต 

...........................………………….….……. 

หน�า 4 จาก 7 

เอกสารหลักฐานหรือข�อมูลที่จาํเป=นต�องใช�ในการอนุญาตสําหรับผู�ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ

ย�อนหลัง หรือตามอายุการ        
ประกอบด�วย 

ผลการวิเคราะห&หรือความเห็นที่พิจารณาได�ว�าจะเป�นประโยชน&ต�อการประเมินฐานะการเงิน 
หรือตามอายุการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลของผู�ขอรับ

ผลการดําเนินงานของผู�ถือหุ�นใหญ�ในนิติบุคคลที่ขอรับใบอนุญาต

ผู�ขอรับใบอนุญาตต�องรายงานสิทธิการใช�ประโยชน&ในทรัพย&สินที่เก่ียวข�องกับการให�บริการโทรคมนาคม
ตามการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาจากบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) และบริษัท    



 

การอนุญาตให�ใช�คล่ืนความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคม

แบบท่ี 1 ข�อมูลผู�ขอรับ
 

ข�าพเจ�าขอรับรองว�าข�อมูลดังกล�าวเป�นจริงทุกประการ  ลงช่ือ

สํานักงานคณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน& และกจิการโทรคมนาคมแห�งชาติ
 

 […] แนวทางการคุ�มครองผู�ใช�บริการให�ได�รับการบริการโดยต�อเนื่อง เช�น การรับเร่ืองร�องเรียนจาก
  ผู�ใช�บริการ เป�นต�น
 […] อ่ืน ๆ ได�แก� 
[…] แผนการลงทุน และแผนการจัดหาเงินทุน ประกอบด�วย
 […] ความรู�ความเชี่ยวชาญของผู�บริหาร 
 […] แหล�งที่มาของการจัดหาเงินทุน 
 […] สมมุติฐานการจัดทําประมาณการงบการเงิน
 […] ประมาณการงบการเงิน
 […] ประมาณการมูลค�าปGจจุบันสุทธิของโครงการ อัตราส�วนผลตอบแทนการลงทุนของโครงการ 
  และระยะเวลาคืนทุน
 […] การวิเคราะห&ความไว 
 […] ปGจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต�อการดําเนินงาน
 […] แนวทางการพัฒนากิจการของผู�ขอรับใบอนุญาต 
 […] ผลประโยชน&จากการลงทุนต�ออุตสาหกรรมภายในประเทศ และเศรษฐกิจในภาพรวม
 […] อ่ืน ๆ ได�แก� 

2.2.3 ข�อมูลฐานะทางการเงินของผู�ขอรับใบอนุญาต

[…] กรณีเป�นนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งเกินกว�าหนึ่งป] ให�จัดส�งเอกสารประกอบการพิจารณาเป�นเวลาห�าป]
 ย�อนหลัง หรือตามอายุการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลของผู�ขอรับใบอนุญาต แล�วแต�กรณี
 […] รายงานเก่ียวกับฐานะการเงิน 
  การจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลของผู�ขอรับใบอนุญาต
  บัญชีแล�ว ได�แก� งบดุล งบกําไรขาดทุน งบกระแสเงินสด 
 […] ผลการวิเคราะห&หรือความเห็นที่พิจารณาได�ว�าจะเป�นประโยชน&ต�อการประเมินฐานะการเงินข
  ผู�ขอรับใบอนุญาต ที่แสดงถึงอัตราส�วนทางการเงินเก่ียวกับ
  […] อัตราส�วนที่แสดงถึงสภาพคล�องทางการเงิน 
  […] อัตราส�วนที่แสดงถึงความสามารถในการทํากําไร 
  […] อัตราส�วนที่แสดงถึงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 
  […]  อัตราส�วนที่แสดงถึงนโยบายทางการเงิน 
 […]  อ่ืน ๆ ได�แก� 
[…] กรณีเป�นนิติบุคคลท่ีจดทะเบียน
 […] รายงานเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการดําเ
  เป�นเวลาสามป]ย�อนหลัง 
 […] ข�อมูลที่แสดงถึงศักยภาพทางการเงินของนิติบุคคล 
   […]  วงเงินสินเชื่อที่ได�รับจากสถาบันการเงิน
  […] หนังสือยืนยันยอดบัญชีเงินฝากที่ได�รับจากสถาบันการเงิน
 […]  อ่ืน ๆ ได�แก� 

 

 

แบบคําขอรับใบอนุญาต 
การอนุญาตให�ใช�คล่ืนความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคม ย#าน 

ข�อมูลผู�ขอรับใบอนุญาต และเอกสารหลักฐานประกอบคําขอรับใบอนุญาต

ข�าพเจ�าขอรับรองว�าข�อมูลดังกล�าวเป�นจริงทุกประการ  ลงช่ือ…….......................

คณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน& และกจิการโทรคมนาคมแห�งชาติ 

แนวทางการคุ�มครองผู�ใช�บริการให�ได�รับการบริการโดยต�อเนื่อง เช�น การรับเร่ืองร�องเรียนจาก
ผู�ใช�บริการ เป�นต�น 

        
แผนการลงทุน และแผนการจัดหาเงินทุน ประกอบด�วย 

ความเชี่ยวชาญของผู�บริหาร  
แหล�งที่มาของการจัดหาเงินทุน  
สมมุติฐานการจัดทําประมาณการงบการเงิน 
ประมาณการงบการเงิน 
ประมาณการมูลค�าปGจจุบันสุทธิของโครงการ อัตราส�วนผลตอบแทนการลงทุนของโครงการ 
และระยะเวลาคืนทุน 
การวิเคราะห&ความไว  
ปGจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต�อการดําเนินงาน 
แนวทางการพัฒนากิจการของผู�ขอรับใบอนุญาต  
ผลประโยชน&จากการลงทุนต�ออุตสาหกรรมภายในประเทศ และเศรษฐกิจในภาพรวม

 
ข�อมูลฐานะทางการเงินของผู�ขอรับใบอนุญาต 

กรณีเป�นนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งเกินกว�าหนึ่งป] ให�จัดส�งเอกสารประกอบการพิจารณาเป�นเวลาห�าป]
ย�อนหลัง หรือตามอายุการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลของผู�ขอรับใบอนุญาต แล�วแต�กรณี

รายงานเก่ียวกับฐานะการเงิน (Audited Financial Report) เป�นเวลาห�า
การจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลของผู�ขอรับใบอนุญาตเป�นเวลา .... ป] ที่ผ�านการตรวจสอบจากผู�สอบ
บัญชีแล�ว ได�แก� งบดุล งบกําไรขาดทุน งบกระแสเงินสด  
ผลการวิเคราะห&หรือความเห็นที่พิจารณาได�ว�าจะเป�นประโยชน&ต�อการประเมินฐานะการเงินข
ผู�ขอรับใบอนุญาต ที่แสดงถึงอัตราส�วนทางการเงินเก่ียวกับ 

อัตราส�วนที่แสดงถึงสภาพคล�องทางการเงิน (Liquidity Ratios) 
อัตราส�วนที่แสดงถึงความสามารถในการทํากําไร (Profitability Ratios)
อัตราส�วนที่แสดงถึงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratios)
อัตราส�วนที่แสดงถึงนโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratios) 

        
จดทะเบียนจัดต้ังไม�ถึงหนึ่งป] ให�จัดส�งเอกสารประกอบการพิจารณา 

รายงานเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของผู�ถือหุ�นใหญ� ในนิติบุคคลที่ขอรับใบอนุญาต
สามป]ย�อนหลัง (ถ�ามี)  

ข�อมูลที่แสดงถึงศักยภาพทางการเงินของนิติบุคคล เช�น 
วงเงินสินเชื่อที่ได�รับจากสถาบันการเงิน 

หนังสือยืนยันยอดบัญชีเงินฝากที่ได�รับจากสถาบันการเงิน 

ย#าน 900 MHz 

และเอกสารหลักฐานประกอบคําขอรับใบอนุญาต 

...........................………………….….……. 

หน�า 5 จาก 7 

แนวทางการคุ�มครองผู�ใช�บริการให�ได�รับการบริการโดยต�อเนื่อง เช�น การรับเร่ืองร�องเรียนจาก

  

ประมาณการมูลค�าปGจจุบันสุทธิของโครงการ อัตราส�วนผลตอบแทนการลงทุนของโครงการ  

ผลประโยชน&จากการลงทุนต�ออุตสาหกรรมภายในประเทศ และเศรษฐกิจในภาพรวม 

กรณีเป�นนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งเกินกว�าหนึ่งป] ให�จัดส�งเอกสารประกอบการพิจารณาเป�นเวลาห�าป]
ย�อนหลัง หรือตามอายุการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลของผู�ขอรับใบอนุญาต แล�วแต�กรณี ประกอบด�วย 

ห�าป]ย�อนหลัง หรือตามอายุ
ที่ผ�านการตรวจสอบจากผู�สอบ

ผลการวิเคราะห&หรือความเห็นที่พิจารณาได�ว�าจะเป�นประโยชน&ต�อการประเมินฐานะการเงินของ    

Profitability Ratios)  
Efficiency Ratios) 

 
  

ให�จัดส�งเอกสารประกอบการพิจารณา ประกอบด�วย 
นินงานของผู�ถือหุ�นใหญ� ในนิติบุคคลที่ขอรับใบอนุญาต



 

การอนุญาตให�ใช�คล่ืนความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคม

แบบท่ี 1 ข�อมูลผู�ขอรับ
 

ข�าพเจ�าขอรับรองว�าข�อมูลดังกล�าวเป�นจริงทุกประการ  ลงช่ือ

สํานักงานคณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน& และกจิการโทรคมนาคมแห�งชาติ
 

2.2.4 ข�อมูลด�านเทคนิคและเทคโนโลยี  

[…] ระบุเขตพื้นที่ให�บริการ 
[…] คําขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม
[…] ข�อกําหนดทางเทคนิค (
[…] สถาปGตยกรรมโครงข�ายโทรคมนาคม 
[…] รูปลักษณะโครงข�ายโทรคมนาคม 
[…] ส�วนประกอบโครงข�ายโทรคมนาคม 
[…] ข�อมูลแสดงการใช�งานและสถานะโครงข�ายโทรคมนาคมที่แสดงรายละเอียดเก่ียวกับคลื่นความถ่ี จุดที่ตั้ง 
 เส�นทางการเชื่อมต�อและการเข�าใช�โครงข�ายโทรคมนาคม
[…] เทคโนโลยีมาตรฐานที่ใช�งาน การออกแบบระบบ และลักษณะทางเทคนิคสถานีวิทยุคมนาคม
[…]  อ่ืน ๆ ได�แก� 

2.2.5 ข�อมูลการให�บริการในด�านต#าง
[…]  ข�อเสนอการปฏิบัติการในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ
[…]  ข�อเสนอการใช�และเชื่อมต�อโครงข�าย 
[…]  อ่ืน ๆ ได�แก�  

คํารับรองของผู�ขอรับใบอนุญาตในการ
1)    ข�าพเจ�าขอรับรองว�าได�อ�านและเข�าใจหลักเกณฑ&และวิธีการอนุญาตตามประกาศคณะกรรมการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน&
ความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคม
ทั้งหมดโดยไม�มีเงื่อนไขใด ๆ 

2) ข�าพเจ�าขอรับรองว�าข�อมูลที่กรอกในแบบคําขอนี้และเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขอรับใบอนุญาต
ถูกต�องครบถ�วนและเป�นความจริงทุกประการ  

3) กรณีปรากฏในภายหลังว�าข�าพเจ�าขาดคุณสมบัติข�อหนึ่งข�อใด หรือทําเอกสารเท็จ หรือให�ข�อมูลอันเป�นเท็จ
เพื่อให�คณะกรรมการพิจารณาว�ามีคุณสมบัติเป�นผู�ขอรับใบอนุญาต
หรือเพิกถอนใบอนุญาตได�ทันที

4) ข�าพเจ�ายอมรับว�าข�อมูลที่ปรากฏตามเอกสารฉบับนี้
ความถ่ีย�าน 900 MHz เท�านั้น
ที่ได�รับมอบหมายจากสํานักงานเพื่อดําเนินการประเมินผลข�อมูลอันเป�นไปตามหลักเกณฑ&และ
ให�ใช�คลื่นความถ่ีย�าน 900 MHz

 

 
 ลงชื่อ  …..................…..………………………….. 
  
       (…………………………..…....................

 วัน/เดือน/ป] …....................……………………
 

 

แบบคําขอรับใบอนุญาต 
การอนุญาตให�ใช�คล่ืนความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคม ย#าน 

ข�อมูลผู�ขอรับใบอนุญาต และเอกสารหลักฐานประกอบคําขอรับใบอนุญาต

ข�าพเจ�าขอรับรองว�าข�อมูลดังกล�าวเป�นจริงทุกประการ  ลงช่ือ…….......................

คณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน& และกจิการโทรคมนาคมแห�งชาติ 

ข�อมูลด�านเทคนิคและเทคโนโลยี   

         
คําขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม 

(Technical Specification) 
สถาปGตยกรรมโครงข�ายโทรคมนาคม (Network Architecture) 
รูปลักษณะโครงข�ายโทรคมนาคม (Network Configuration) 
ส�วนประกอบโครงข�ายโทรคมนาคม (Network Element) 
ข�อมูลแสดงการใช�งานและสถานะโครงข�ายโทรคมนาคมที่แสดงรายละเอียดเก่ียวกับคลื่นความถ่ี จุดที่ตั้ง 
เส�นทางการเชื่อมต�อและการเข�าใช�โครงข�ายโทรคมนาคม 

คโนโลยีมาตรฐานที่ใช�งาน การออกแบบระบบ และลักษณะทางเทคนิคสถานีวิทยุคมนาคม

ข�อมูลการให�บริการในด�านต#าง ๆ ที่เกี่ยวข�อง 
ข�อเสนอการปฏิบัติการในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ 
ข�อเสนอการใช�และเชื่อมต�อโครงข�าย  

คํารับรองของผู�ขอรับใบอนุญาตในการย่ืนแบบคําขอ 
ข�าพเจ�าขอรับรองว�าได�อ�านและเข�าใจหลักเกณฑ&และวิธีการอนุญาตตามประกาศคณะกรรมการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน& และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ เร่ือง หลักเกณฑ&และวิธีการอนุญาตให�ใช�คลื่น
ความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคม ย�าน 890 - 895 MHz/935 - 940 MHz และยินยอมปฏิบัติตามข�อกําหนด

 
ข�าพเจ�าขอรับรองว�าข�อมูลที่กรอกในแบบคําขอนี้และเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขอรับใบอนุญาต
ถูกต�องครบถ�วนและเป�นความจริงทุกประการ   

ว�าข�าพเจ�าขาดคุณสมบัติข�อหนึ่งข�อใด หรือทําเอกสารเท็จ หรือให�ข�อมูลอันเป�นเท็จ
เพื่อให�คณะกรรมการพิจารณาว�ามีคุณสมบัติเป�นผู�ขอรับใบอนุญาต ข�าพเจ�ายินยอมให�คณะกรรมการยกเลิก
หรือเพิกถอนใบอนุญาตได�ทันที 

ว�าข�อมูลที่ปรากฏตามเอกสารฉบับนี้ จะนํามาใช�ประกอบการพิจารณาอนุญาตให�ใช�คลื่น
เท�านั้น และสํานักงานสงวนสิทธิ์ในการที่จะนําส�งข�อมูลดังกล�าวให�แก�บุคคลที่

ที่ได�รับมอบหมายจากสํานักงานเพื่อดําเนินการประเมินผลข�อมูลอันเป�นไปตามหลักเกณฑ&และ
MHz และหลักเกณฑ&อ่ืนที่เก่ียวข�อง 

…..………………………….. ผู�มีอํานาจกระทําการผูกพันนิตบิุคคล (บุคคลที่ 

....................….)  

…………………… 

ย#าน 900 MHz 

และเอกสารหลักฐานประกอบคําขอรับใบอนุญาต 

...........................………………….….……. 

หน�า 6 จาก 7 

ข�อมูลแสดงการใช�งานและสถานะโครงข�ายโทรคมนาคมที่แสดงรายละเอียดเก่ียวกับคลื่นความถ่ี จุดที่ตั้ง 

คโนโลยีมาตรฐานที่ใช�งาน การออกแบบระบบ และลักษณะทางเทคนิคสถานีวิทยุคมนาคม 

ข�าพเจ�าขอรับรองว�าได�อ�านและเข�าใจหลักเกณฑ&และวิธีการอนุญาตตามประกาศคณะกรรมการกิจการ
หลักเกณฑ&และวิธีการอนุญาตให�ใช�คลื่น

และยินยอมปฏิบัติตามข�อกําหนด

ข�าพเจ�าขอรับรองว�าข�อมูลที่กรอกในแบบคําขอนี้และเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขอรับใบอนุญาต

ว�าข�าพเจ�าขาดคุณสมบัติข�อหนึ่งข�อใด หรือทําเอกสารเท็จ หรือให�ข�อมูลอันเป�นเท็จ 
ข�าพเจ�ายินยอมให�คณะกรรมการยกเลิก

จะนํามาใช�ประกอบการพิจารณาอนุญาตให�ใช�คลื่น
ในการที่จะนําส�งข�อมูลดังกล�าวให�แก�บุคคลที่สาม     

ที่ได�รับมอบหมายจากสํานักงานเพื่อดําเนินการประเมินผลข�อมูลอันเป�นไปตามหลักเกณฑ&และวิธีการอนุญาต

บุคคลที่ 1)  



 

การอนุญาตให�ใช�คล่ืนความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคม

แบบท่ี 1 ข�อมูลผู�ขอรับ
 

ข�าพเจ�าขอรับรองว�าข�อมูลดังกล�าวเป�นจริงทุกประการ  ลงช่ือ

สํานักงานคณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน& และกจิการโทรคมนาคมแห�งชาติ
 

 
 ลงชื่อ  …..................…..………………………….. 
  
       (…………………………..…....................

 วัน/เดือน/ป] …....................……………………
 
 ลงชื่อ  …..................…..………………………….. 
  
       (…………………………..…....................

 วัน/เดือน/ป] …....................……………………
 
 
 

แบบคําขอรับใบอนุญาต 
การอนุญาตให�ใช�คล่ืนความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคม ย#าน 

ข�อมูลผู�ขอรับใบอนุญาต และเอกสารหลักฐานประกอบคําขอรับใบอนุญาต

ข�าพเจ�าขอรับรองว�าข�อมูลดังกล�าวเป�นจริงทุกประการ  ลงช่ือ…….......................

คณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน& และกจิการโทรคมนาคมแห�งชาติ 

…..………………………….. ผู�มีอํานาจกระทําการผูกพันนิตบิุคคล (บุคคลที่ 

....................….)  

…………………… 

…..………………………….. ผู�มีอํานาจกระทําการผูกพันนิตบิุคคล (บุคคลที่ 

....................….)  

…………………… 

ย#าน 900 MHz 

และเอกสารหลักฐานประกอบคําขอรับใบอนุญาต 

...........................………………….….……. 

หน�า 7 จาก 7 

บุคคลที่ 2)  

บุคคลที่ 3)  



 

การอนุญาตให�ใช�คล่ืนความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคม

 

ข�าพเจ�าขอรับรองว�าข�อมูลดังกล�าวเป�นจริงทุกประการ  ลงช่ือ

สํานักงานคณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน& และกจิการโทรคมนาคมแห�งชาติ
 

1 ชื่อนิติบุคคลของผู�ขอรับใบอนุญาต

      

2. ข�าพเจ�าขอรับรองว'ามีลักษณะครบถ�วนตามข�อกําหนดในข�อ 
เสียง กิจการโทรทัศน. และกิจการโทรคมนาคมแห'งชาติ เร่ือง หลักเกณฑ.และวิธีการอนุญาตให�ใช�คลื่น
ความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคม

2.1  เป�นนิตบิุคคลประเภทบริษัทจาํกัด หรือบริษัทมหาชนจํากัดทีจ่ดัตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย

2.2  มีคุณสมบัติตามที่กําหนดไว�ในมาตรา 
 และที่แก�ไขเพิ่มเติม  ดังต�อไปนี้
 [ ] ไม�เป�นคนต�างด�าวตามกฎหมายว�าด�วยการประกอบธุรกิจของคนต�างด�าว
 [ ] ผู�ขอรับใบอนุญาตจะต�องกําหนดข�อห�ามตามประกาศคณะกรรมการ

 โทรทัศน&และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ เร่ือง การกําหนดข�อห�ามการกระทําที่มีลักษณะเป�นการ
 ครอบงํากิจการโดยคนต�างด�าว พ
 นิติบุคคลว�าจะไม�ดําเนินการใด

 [ ] ไม�เป�นบุคคลล�มละลาย
 [ ] ไม�เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
 [ ] บุคคลผู�เป�นกรรมการ ผู�จัดการหรือผู�มีอํานาจในการจัดการของผู�ขอรับใบอนุญาต ไม�เคยถูกศาล

 มีคําพิพากษาถึงที่สุดว�ามีความผิดตามกฎหมายว�าด�วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม
 กฎหมายว�าด�วยวิทยุคมนาคม หรือกฎหมายว�าด�วยการคุ�มครองผู�บริโภค ภายในระยะเวลาสองป:
 ก�อนการยื่นคําขอรับใบอนุญาต

 [ ] มีแผนการลงทุนและแผนการให�บริการกิจการโทรคมนาคมที่สามารถให�บริ
 ประสิทธิภาพ 

 [ ] มีคุณสมบัติและไม�มีลักษณะต�องห�ามอ่ืนตามที่คณะกรรมการกําหนด สําหรับการขอรับใบอนุญาต
 ประเภทที่สาม ตามมาตรา 
 และที่แก�ไขเพิ่มเติม

2.3  มีคุณสมบัติและไม�มีลักษณะต�องห�ามตามที่ กําหนดไว�ในข�อ 
 โทรคมนาคมแห�งชาติ เร่ือง หลักเกณฑ&และวิธีการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม 
 ดังต�อไปนี้ 
 [     ] เป�นนิติบุคคลที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย
 [ ] ไม�เป�นผู�ถูกพิทักษ&ทรัพย&ตามคําสั่งศาล หรือถูกศาลมีคําสั่งให�ฟ>?นฟูกิจการตามกฎหมายว�าด�วย

 ล�มละลาย อันเป�นเหตุให�เจ�าหนี้หรือบุคคลที่สามซ่ึงแต�งตั้งโดยเจ�าหนี้ทําหน�าที่บริหารแทนกรรมการ
 ชุดเดิม หรือเข�าสู�กระบวนกา

 [ ] ไม�เป�นผู�ถูกศาลมีคําพิพากษาและมีคําสั่งให�ยึดทรัพย&เพื่อบังคับคดีเหนือทรัพย&สินของผู�ขอรับ
 ใบอนุญาตด�วยประการใดตามกฎหมายว�าด�วยวิธีพิจารณาความแพ�งอันเก่ียวด�วยการบังคับคดี
 ตามคําพิพากษาหรือคําสั่งศาล

 

แบบคําขอรับใบอนุญาต 
การอนุญาตให�ใช�คล่ืนความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคม ย'าน 

แบบท่ี 2  คํารับรองของผู�ขอรับใบอนุญาต 

ข�าพเจ�าขอรับรองว�าข�อมูลดังกล�าวเป�นจริงทุกประการ  ลงช่ือ…….......................

กิจการโทรทัศน& และกจิการโทรคมนาคมแห�งชาติ 

ผู�ขอรับใบอนุญาต (ให�ระบุชื่อนิติบุคคลตามที่ปรากฏในเอกสารประกอบ

ขอรับรองว'ามีลักษณะครบถ�วนตามข�อกําหนดในข�อ 5 ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน. และกิจการโทรคมนาคมแห'งชาติ เร่ือง หลักเกณฑ.และวิธีการอนุญาตให�ใช�คลื่น
ความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคมย'าน 890 - 895 MHz/935 - 940 MHz ดังน้ี 

เป�นนิตบิุคคลประเภทบริษัทจาํกัด หรือบริษัทมหาชนจํากัดทีจ่ดัตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย

มีคุณสมบัติตามที่กําหนดไว�ในมาตรา 8 แห�งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ
ดังต�อไปนี้ 

ไม�เป�นคนต�างด�าวตามกฎหมายว�าด�วยการประกอบธุรกิจของคนต�างด�าว 
ผู�ขอรับใบอนุญาตจะต�องกําหนดข�อห�ามตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน&และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ เร่ือง การกําหนดข�อห�ามการกระทําที่มีลักษณะเป�นการ
ครอบงํากิจการโดยคนต�างด�าว พ.ศ. 2555 พร�อมคํารับรองซ่ึงลงนามโดยผู�มีอํานาจลงนามผูกพัน

าจะไม�ดําเนินการใด ๆ อันเป�นการขัดต�อข�อห�ามดังกล�าว 
ไม�เป�นบุคคลล�มละลาย 
ไม�เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 
บุคคลผู�เป�นกรรมการ ผู�จัดการหรือผู�มีอํานาจในการจัดการของผู�ขอรับใบอนุญาต ไม�เคยถูกศาล
มีคําพิพากษาถึงที่สุดว�ามีความผิดตามกฎหมายว�าด�วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม
กฎหมายว�าด�วยวิทยุคมนาคม หรือกฎหมายว�าด�วยการคุ�มครองผู�บริโภค ภายในระยะเวลาสองป:
ก�อนการยื่นคําขอรับใบอนุญาต 
มีแผนการลงทุนและแผนการให�บริการกิจการโทรคมนาคมที่สามารถให�บริ

มีคุณสมบัติและไม�มีลักษณะต�องห�ามอ่ืนตามที่คณะกรรมการกําหนด สําหรับการขอรับใบอนุญาต
ประเภทที่สาม ตามมาตรา 7 แห�งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ

แก�ไขเพิ่มเติม   

มีคุณสมบัติและไม�มีลักษณะต�องห�ามตามที่ กําหนดไว�ในข�อ 3 ของประกาศคณะกรรมการกิจการ
แห�งชาติ เร่ือง หลักเกณฑ&และวิธีการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม 

เป�นนิติบุคคลที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย 
ไม�เป�นผู�ถูกพิทักษ&ทรัพย&ตามคําสั่งศาล หรือถูกศาลมีคําสั่งให�ฟ>?นฟูกิจการตามกฎหมายว�าด�วย
ล�มละลาย อันเป�นเหตุให�เจ�าหนี้หรือบุคคลที่สามซ่ึงแต�งตั้งโดยเจ�าหนี้ทําหน�าที่บริหารแทนกรรมการ
ชุดเดิม หรือเข�าสู�กระบวนการล�มละลายหรือถูกศาลพิพากษา 
ไม�เป�นผู�ถูกศาลมีคําพิพากษาและมีคําสั่งให�ยึดทรัพย&เพื่อบังคับคดีเหนือทรัพย&สินของผู�ขอรับ
ใบอนุญาตด�วยประการใดตามกฎหมายว�าด�วยวิธีพิจารณาความแพ�งอันเก่ียวด�วยการบังคับคดี
ตามคําพิพากษาหรือคําสั่งศาล 

ย'าน 900 MHz 

 

...........................………………….….……. 

หน�า 1 จาก 4 

ระบุชื่อนิติบุคคลตามที่ปรากฏในเอกสารประกอบคําขอ) 

ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน. และกิจการโทรคมนาคมแห'งชาติ เร่ือง หลักเกณฑ.และวิธีการอนุญาตให�ใช�คลื่น

เป�นนิตบิุคคลประเภทบริษัทจาํกัด หรือบริษัทมหาชนจํากัดทีจ่ดัตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย 

แห�งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 

กิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน&และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ เร่ือง การกําหนดข�อห�ามการกระทําที่มีลักษณะเป�นการ

พร�อมคํารับรองซ่ึงลงนามโดยผู�มีอํานาจลงนามผูกพัน

บุคคลผู�เป�นกรรมการ ผู�จัดการหรือผู�มีอํานาจในการจัดการของผู�ขอรับใบอนุญาต ไม�เคยถูกศาล
มีคําพิพากษาถึงที่สุดว�ามีความผิดตามกฎหมายว�าด�วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม หรือตาม
กฎหมายว�าด�วยวิทยุคมนาคม หรือกฎหมายว�าด�วยการคุ�มครองผู�บริโภค ภายในระยะเวลาสองป:

มีแผนการลงทุนและแผนการให�บริการกิจการโทรคมนาคมที่สามารถให�บริการได�อย�างมี

มีคุณสมบัติและไม�มีลักษณะต�องห�ามอ่ืนตามที่คณะกรรมการกําหนด สําหรับการขอรับใบอนุญาต
แห�งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 

ของประกาศคณะกรรมการกิจการ
แห�งชาติ เร่ือง หลักเกณฑ&และวิธีการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม 

ไม�เป�นผู�ถูกพิทักษ&ทรัพย&ตามคําสั่งศาล หรือถูกศาลมีคําสั่งให�ฟ>?นฟูกิจการตามกฎหมายว�าด�วย
ล�มละลาย อันเป�นเหตุให�เจ�าหนี้หรือบุคคลที่สามซ่ึงแต�งตั้งโดยเจ�าหนี้ทําหน�าที่บริหารแทนกรรมการ

ไม�เป�นผู�ถูกศาลมีคําพิพากษาและมีคําสั่งให�ยึดทรัพย&เพื่อบังคับคดีเหนือทรัพย&สินของผู�ขอรับ
ใบอนุญาตด�วยประการใดตามกฎหมายว�าด�วยวิธีพิจารณาความแพ�งอันเก่ียวด�วยการบังคับคดี



 

การอนุญาตให�ใช�คล่ืนความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคม

 

ข�าพเจ�าขอรับรองว�าข�อมูลดังกล�าวเป�นจริงทุกประการ  ลงช่ือ

สํานักงานคณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน& และกจิการโทรคมนาคมแห�งชาติ
 

 [ ] กรรมการ ผู�จัดการ 
 ที่มีรายชื่ออยู�ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย&แห�งประเทศไทย เห็นว�าไม�สมควรเป�น
 ผู�บริหารตามข�อบังคับตลาดหลักทรัพย&แห�งประเทศไทย

 [ ] กรรมการ ผู�จัดการ หรือผู�มีอํานาจในการจัดการของ
 บุคคลที่ทําหน�าที่ดังกล�าวในนิติบุคคลที่เคยถูกคณะกรรมการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการ
 โทรคมนาคม 

 [ ] ผู�ขอรับใบอนุญาต บุคคลผู� เป�นกรรมการ ผู�จัดการหรือผู� มีอํานาจในการจัดการของผู�ขอรับ
 ใบอนุญาต ต�องไม�เคยถูกศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดว�ามีความผิดตามกฎหมายว�าด�วยการแข�งขัน
 ทางการค�า กฎหมายว�าด�วยข�อมูลข�าวสาร กฎหมายว�าด�วยทรัพย&สินทางปHญญา กฎหมายว�าด�วย
 ยาเสพติด ความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน ความผิดเก่ียวกับเจ�าพนักงานตามประมวล
 กฎหมายอาญา ความผิดตามกฎ
 ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว�าด�วยการปJองกันและปราบปรามการทุจริต ภายในระยะเวลา
 สองป:ก�อนการยื่นขอรับใบอนุญาต

2.4 
 

 ไม�มีความเก่ียวโยงกันกับผู�ขอรับใบอนุญาตรายอ่ืน
 บริษัทร�วม ไม�เป�นผู�มีอํานาจควบคุมหรือถูกควบคุม ไม�มีการถือหุ�นไขว�กับผู�ขอรับใบอนุญาตรายอ่ืน 
 มีผู�ถือหุ�นรายใหญ�หรือผู�มีอํานาจควบคุมเป�นบุคคลเดียวกันกับผู�ขอรับใบอนุญาตรายอ่ืน 
 ความสัมพันธ&ในลักษณะของการเป�นผู�ให�หรือผู�ได�รับอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา ตามมาตรา 
 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ
 ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ เร่ือง หลักเกณฑ&และวิธีการการควบรวมและการ
 ถือหุ�นไขว�ในกิจการโทรคมนาคม พ

3. คํารับรองเร่ืองข�อห�ามการกระทําที่มีลักษณะเป?นการครอบงําโดยคนต'างด�าว
  ข�าพเจ�าได�กําหนดข�อห�ามการกระทําที่มีลักษณะเป�นการครอบงําโดยคนต�างด�าวและรับรองว�าจะไม�

 ดําเนินการใด ๆ อันเป�นการขัดต�อข�อห�ามดังกล�าวไม�ว�าแต�ข�อหนึ่งข�อใด ตามที่กําหนดในประกาศ
 คณะกรรมการกิจการกระจาย
 ห�ามการกระทําที่มีลักษณะเป�นการครอบงําโดยคนต�างด�าว
 การกระทําที่มีลักษณะเป�นการครอบงํากิจการโดยคนต�างด�าวที่นิติบุคคลของ
 แนวทางทุกข�อที่ระบุไว�ในบัญชีแนบท�ายประกาศคณะกรรมการ
 กิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ
 คนต�างด�าว พ.ศ. 2555 ซ่ึงได�ลงนามรับรองโดยผู�มีอํานาจผูกพันนิติบุคคลว�าจะไม�ดําเนินการขัดต�อข�อห�าม
 ดังกล�าว ไม�ว�าแต�ข�อหนึ่งข�อใด

  

แบบคําขอรับใบอนุญาต 
การอนุญาตให�ใช�คล่ืนความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคม ย'าน 

แบบท่ี 2  คํารับรองของผู�ขอรับใบอนุญาต 

ข�าพเจ�าขอรับรองว�าข�อมูลดังกล�าวเป�นจริงทุกประการ  ลงช่ือ…….......................

กิจการโทรทัศน& และกจิการโทรคมนาคมแห�งชาติ 

กรรมการ ผู�จัดการ หรือผู�มีอํานาจในการจัดการของนิติบุคคลที่ขอรับใบอนุญาตต�องไม�เป�นบุคคล
ที่มีรายชื่ออยู�ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย&แห�งประเทศไทย เห็นว�าไม�สมควรเป�น
ผู�บริหารตามข�อบังคับตลาดหลักทรัพย&แห�งประเทศไทย 
กรรมการ ผู�จัดการ หรือผู�มีอํานาจในการจัดการของนิติบุคคลที่ขอรับใบอนุญาตต�องไม�เคยเป�น
บุคคลที่ทําหน�าที่ดังกล�าวในนิติบุคคลที่เคยถูกคณะกรรมการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการ

ผู�ขอรับใบอนุญาต บุคคลผู� เป�นกรรมการ ผู�จัดการหรือผู� มีอํานาจในการจัดการของผู�ขอรับ
ต�องไม�เคยถูกศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดว�ามีความผิดตามกฎหมายว�าด�วยการแข�งขัน

ทางการค�า กฎหมายว�าด�วยข�อมูลข�าวสาร กฎหมายว�าด�วยทรัพย&สินทางปHญญา กฎหมายว�าด�วย
ยาเสพติด ความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน ความผิดเก่ียวกับเจ�าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว�าด�วยการเสนอราคาต�อหน�วยงานของรัฐ และความผิด
ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว�าด�วยการปJองกันและปราบปรามการทุจริต ภายในระยะเวลา
สองป:ก�อนการยื่นขอรับใบอนุญาต 

ไม�มีความเก่ียวโยงกันกับผู�ขอรับใบอนุญาตรายอ่ืน โดยไม�เป�นผู�ถือหุ�นรายใหญ� ไม�เป�นบริษัทย�อย ไม�เป�น
บริษัทร�วม ไม�เป�นผู�มีอํานาจควบคุมหรือถูกควบคุม ไม�มีการถือหุ�นไขว�กับผู�ขอรับใบอนุญาตรายอ่ืน 
มีผู�ถือหุ�นรายใหญ�หรือผู�มีอํานาจควบคุมเป�นบุคคลเดียวกันกับผู�ขอรับใบอนุญาตรายอ่ืน 
ความสัมพันธ&ในลักษณะของการเป�นผู�ให�หรือผู�ได�รับอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา ตามมาตรา 
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 ทั้งนี้ ให�เป�นไปตามข�อกําหนดในข�อ 
ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ เร่ือง หลักเกณฑ&และวิธีการการควบรวมและการ
ถือหุ�นไขว�ในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 

ข�อห�ามการกระทําที่มีลักษณะเป?นการครอบงําโดยคนต'างด�าว 

ข�าพเจ�าได�กําหนดข�อห�ามการกระทําที่มีลักษณะเป�นการครอบงําโดยคนต�างด�าวและรับรองว�าจะไม�
ๆ อันเป�นการขัดต�อข�อห�ามดังกล�าวไม�ว�าแต�ข�อหนึ่งข�อใด ตามที่กําหนดในประกาศ

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน& และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ
ห�ามการกระทําที่มีลักษณะเป�นการครอบงําโดยคนต�างด�าว พ.ศ. 2555 พร�อมนี้ข�าพเจ�าได�แนบข�อห�าม
การกระทําที่มีลักษณะเป�นการครอบงํากิจการโดยคนต�างด�าวที่นิติบุคคลของ
แนวทางทุกข�อที่ระบุไว�ในบัญชีแนบท�ายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน& และ
กิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ เร่ือง การกําหนดข�อห�ามการกระทําที่มีลักษณะเป�นการครอบงํา

ซ่ึงได�ลงนามรับรองโดยผู�มีอํานาจผูกพันนิติบุคคลว�าจะไม�ดําเนินการขัดต�อข�อห�าม
ดังกล�าว ไม�ว�าแต�ข�อหนึ่งข�อใด 

 

ย'าน 900 MHz 

 

...........................………………….….……. 

หน�า 2 จาก 4 

หรือผู�มีอํานาจในการจัดการของนิติบุคคลที่ขอรับใบอนุญาตต�องไม�เป�นบุคคล
ที่มีรายชื่ออยู�ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย&แห�งประเทศไทย เห็นว�าไม�สมควรเป�น

นิติบุคคลที่ขอรับใบอนุญาตต�องไม�เคยเป�น
บุคคลที่ทําหน�าที่ดังกล�าวในนิติบุคคลที่เคยถูกคณะกรรมการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการ

ผู�ขอรับใบอนุญาต บุคคลผู� เป�นกรรมการ ผู�จัดการหรือผู� มีอํานาจในการจัดการของผู�ขอรับ
ต�องไม�เคยถูกศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดว�ามีความผิดตามกฎหมายว�าด�วยการแข�งขัน

ทางการค�า กฎหมายว�าด�วยข�อมูลข�าวสาร กฎหมายว�าด�วยทรัพย&สินทางปHญญา กฎหมายว�าด�วย
ยาเสพติด ความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน ความผิดเก่ียวกับเจ�าพนักงานตามประมวล

หมายว�าด�วยการเสนอราคาต�อหน�วยงานของรัฐ และความผิด
ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว�าด�วยการปJองกันและปราบปรามการทุจริต ภายในระยะเวลา

โดยไม�เป�นผู�ถือหุ�นรายใหญ� ไม�เป�นบริษัทย�อย ไม�เป�น
บริษัทร�วม ไม�เป�นผู�มีอํานาจควบคุมหรือถูกควบคุม ไม�มีการถือหุ�นไขว�กับผู�ขอรับใบอนุญาตรายอ่ืน หรือไม�
มีผู�ถือหุ�นรายใหญ�หรือผู�มีอํานาจควบคุมเป�นบุคคลเดียวกันกับผู�ขอรับใบอนุญาตรายอ่ืน เว�นแต�กรณีมี
ความสัมพันธ&ในลักษณะของการเป�นผู�ให�หรือผู�ได�รับอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา ตามมาตรา 80 แห�ง

ป�นไปตามข�อกําหนดในข�อ 2 ของ
ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ เร่ือง หลักเกณฑ&และวิธีการการควบรวมและการ    

ข�าพเจ�าได�กําหนดข�อห�ามการกระทําที่มีลักษณะเป�นการครอบงําโดยคนต�างด�าวและรับรองว�าจะไม�
ๆ อันเป�นการขัดต�อข�อห�ามดังกล�าวไม�ว�าแต�ข�อหนึ่งข�อใด ตามที่กําหนดในประกาศ

และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ เร่ือง การกําหนดข�อ
พร�อมนี้ข�าพเจ�าได�แนบข�อห�าม

การกระทําที่มีลักษณะเป�นการครอบงํากิจการโดยคนต�างด�าวที่นิติบุคคลของข�าพเจ�าได�กําหนดตาม
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน& และ

การกําหนดข�อห�ามการกระทําที่มีลักษณะเป�นการครอบงํากิจการโดย
ซ่ึงได�ลงนามรับรองโดยผู�มีอํานาจผูกพันนิติบุคคลว�าจะไม�ดําเนินการขัดต�อข�อห�าม



 

การอนุญาตให�ใช�คล่ืนความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคม

 

ข�าพเจ�าขอรับรองว�าข�อมูลดังกล�าวเป�นจริงทุกประการ  ลงช่ือ

สํานักงานคณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน& และกจิการโทรคมนาคมแห�งชาติ
 

4. คํารับรองตามข�อกําหนดในมาตรการจํากัดพฤติกรรมสมยอมในการเสนอราคาประมูล

4.1  ข�าพเจ�าขอรับรองว�าข�าพเจ�า
 [ ] ห�ามผู�ขอรับใบอนุญาตติดต�อสื่อสารระหว�างกันในประเด็นที่เป�นการเปLดเผยข�อมูลอันเป�นความลับ

 หรือแลกเปลี่ยนข�อมูลใด
 ให�มีการยื่นคําขอรับใบอนุญาต จนถึงเวลาที่คณะกรรมการประกาศ
 ประมูลคลื่นความถ่ีสิ้นสุด

 [ ] ผู�ขอรับใบอนุญาตจะต�องไม�กระทําการใด
   (1) ตกลงร�วมกันในการเสนอราคาเพื่อวัตถุประสงค&ที่จะให�ประโยชน&แก�ผู�ใดผู�หนึ่งเป�นผู�มีสิทธิ

ได�รับใบอนุญาต โดยหลีกเลี่ยงการแข�งขันราคาอย�างเป�นธรรม
   (2)   ให� ขอให� หรือรับว�าจะให�เงินหรือทรัพย&สินหรือประโยชน&อ่ืนใดแก�ผู�อ่ืนเพื่อประโยชน&ในการ

เสนอราคา โดยมีวัตถุประสงค&ที่จะจูงใจให�ผู�นั้นร�วมดําเนินการใด
แก�ผู�ใดผู�หนึ่งเป�นผู�มีสิทธิได�รับใบอนุญาต หรือเพื่อจูงใจให�ผู�นั้นทําการเสนอ
เห็นได�ชัดว�าไม�เป�นไปตามลักษณะการเสนอราคา หรือเพื่อจูงใจให�ผู�นั้นไม�เข�าร�วมในการเสนอ
ราคาหรือถอนการเสนอราคา

   (3)  ข�มขืนใจผู�อ่ืนให�จํายอมร�วมดําเนินการใด
ราคา หรือถอนการเสนอราคา 
ประทุษร�าย หรือขู�เข็ญด�วยประการใด
ชื่อเสียง หรือทรัพย&สินของผู�ถูกขู�เข็ญหรือบุคคลที่สาม จนผู�ถูกข�มขืนใจยอมเช�นว�านั้น

   (4)   ใช�อุบายหลอกลวงหรือกระทําการโดยวิ
ราคาอย�างเป�นธรรมหรือให�มีการเสนอราคาโดยหลงผิด

   (5)   ทําการเสนอราคาต�อสํานักงานโดยทุจริต โดยรู�ว�าราคาที่เสนอนั้นสูงหรือต่ําเกินกว�าปกติจน
เห็นได�ชัดว�าไม�เป�นไปตามลักษณะการเสนอราคา โดยมีวัตถุประสงค&เป�นการกี
แข�งขันราคาอย�างเป�นธรรม
สําเร็จลุล�วงไปได�

5. คํารับรองเร่ืองการจัดทําแผนความรับผิดชอบต'อสังคม 
  ข�าพเจ�าขอรับรองว�าเม่ือได�รับใบอนุญาตให�ใช�คลืน่ความถ่ีแล�ว 

 แผนความรับผิดชอบต�อสังคม 

คํารับรองของผู�ขอรับใบอนุญาตในการย่ืนแบบคําขอ
1)    ข�าพเจ�าขอรับรองว�าได�อ�านและเข�าใจหลักเกณฑ&และวิธีการอนุญาตตามประกาศคณะกรรมการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน&
ความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคม 
ทั้งหมดโดยไม�มีเงื่อนไขใด ๆ 

2) ข�าพเจ�าขอรับรองว�าข�อมูลที่กรอกในแบบคําขอนี้และเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขอรับใบอนุญาต
ถูกต�องครบถ�วนและเป�นความจริงทุกประการ  

 

 

แบบคําขอรับใบอนุญาต 
การอนุญาตให�ใช�คล่ืนความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคม ย'าน 

แบบท่ี 2  คํารับรองของผู�ขอรับใบอนุญาต 

ข�าพเจ�าขอรับรองว�าข�อมูลดังกล�าวเป�นจริงทุกประการ  ลงช่ือ…….......................

กิจการโทรทัศน& และกจิการโทรคมนาคมแห�งชาติ 

มาตรการจํากัดพฤติกรรมสมยอมในการเสนอราคาประมูล

ข�าพเจ�าขอรับรองว�าข�าพเจ�าและผู�แทนของข�าพเจ�า รวมทั้งผู�ที่เก่ียวข�อง จะปฏิบัติตามข�อกําหนด
ห�ามผู�ขอรับใบอนุญาตติดต�อสื่อสารระหว�างกันในประเด็นที่เป�นการเปLดเผยข�อมูลอันเป�นความลับ
หรือแลกเปลี่ยนข�อมูลใด ๆ ที่เก่ียวกับการอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ีตั้งแต�วันที่คณะกรรมการเปLด
ให�มีการยื่นคําขอรับใบอนุญาต จนถึงเวลาที่คณะกรรมการประกาศผลการประมูล ณ 
ประมูลคลื่นความถ่ีสิ้นสุด 
ผู�ขอรับใบอนุญาตจะต�องไม�กระทําการใด ๆ ที่มีลักษณะดังต�อไปนี้ 

ตกลงร�วมกันในการเสนอราคาเพื่อวัตถุประสงค&ที่จะให�ประโยชน&แก�ผู�ใดผู�หนึ่งเป�นผู�มีสิทธิ
ได�รับใบอนุญาต โดยหลีกเลี่ยงการแข�งขันราคาอย�างเป�นธรรม 
ให� ขอให� หรือรับว�าจะให�เงินหรือทรัพย&สินหรือประโยชน&อ่ืนใดแก�ผู�อ่ืนเพื่อประโยชน&ในการ
เสนอราคา โดยมีวัตถุประสงค&ที่จะจูงใจให�ผู�นั้นร�วมดําเนินการใด ๆ อันเป�นการให�ประโยชน&
แก�ผู�ใดผู�หนึ่งเป�นผู�มีสิทธิได�รับใบอนุญาต หรือเพื่อจูงใจให�ผู�นั้นทําการเสนอ
เห็นได�ชัดว�าไม�เป�นไปตามลักษณะการเสนอราคา หรือเพื่อจูงใจให�ผู�นั้นไม�เข�าร�วมในการเสนอ
ราคาหรือถอนการเสนอราคา 
ข�มขืนใจผู�อ่ืนให�จํายอมร�วมดําเนินการใด ๆ ในการเสนอราคา หรือไม�เข�าร�วม ในการเสนอ
ราคา หรือถอนการเสนอราคา หรือต�องทําการเสนอราคาตามที่กําหนด โดยใช�กําลัง
ประทุษร�าย หรือขู�เข็ญด�วยประการใด ๆ ให�กลัวว�าจะเกิดอันตรายต�อชีวิต ร�างกาย เสรีภาพ 
ชื่อเสียง หรือทรัพย&สินของผู�ถูกขู�เข็ญหรือบุคคลที่สาม จนผู�ถูกข�มขืนใจยอมเช�นว�านั้น
ใช�อุบายหลอกลวงหรือกระทําการโดยวิธีอ่ืนใดเป�นเหตุให�ผู�อ่ืนไม�มีโอกาสเข�าทําการเสนอ
ราคาอย�างเป�นธรรมหรือให�มีการเสนอราคาโดยหลงผิด 
ทําการเสนอราคาต�อสํานักงานโดยทุจริต โดยรู�ว�าราคาที่เสนอนั้นสูงหรือต่ําเกินกว�าปกติจน
เห็นได�ชัดว�าไม�เป�นไปตามลักษณะการเสนอราคา โดยมีวัตถุประสงค&เป�นการกี
แข�งขันราคาอย�างเป�นธรรม และการกระทําเช�นว�านั้นเป�นเหตุให�การประมูลคลื่นความถ่ีไม�
สําเร็จลุล�วงไปได� 

จัดทําแผนความรับผิดชอบต'อสังคม (Corporate Social Responsibility

เม่ือได�รับใบอนุญาตให�ใช�คลืน่ความถ่ีแล�ว ข�าพเจ�ายินยอมที่จะจัดให�มี และปฏิบัติตาม
แผนความรับผิดชอบต�อสังคม (Corporate Social Responsibility - CSR) ที่คณะกรรมการเห็นชอบ

คํารับรองของผู�ขอรับใบอนุญาตในการย่ืนแบบคําขอ 
ข�าพเจ�าขอรับรองว�าได�อ�านและเข�าใจหลักเกณฑ&และวิธีการอนุญาตตามประกาศคณะกรรมการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน& และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ เร่ือง หลักเกณฑ&และวิธีการอนุญาตให�ใช�คลื่น

โทรคมนาคม 890 - 895 MHz/935 - 940 MHz และยินยอมปฏิบัติตามข�อกําหนด
 

ข�าพเจ�าขอรับรองว�าข�อมูลที่กรอกในแบบคําขอนี้และเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขอรับใบอนุญาต
ถูกต�องครบถ�วนและเป�นความจริงทุกประการ   

ย'าน 900 MHz 

 

...........................………………….….……. 

หน�า 3 จาก 4 

มาตรการจํากัดพฤติกรรมสมยอมในการเสนอราคาประมูล 

ปฏิบัติตามข�อกําหนดดังต�อไปนี ้
ห�ามผู�ขอรับใบอนุญาตติดต�อสื่อสารระหว�างกันในประเด็นที่เป�นการเปLดเผยข�อมูลอันเป�นความลับ

เก่ียวกับการอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ีตั้งแต�วันที่คณะกรรมการเปLด
ผลการประมูล ณ วันที่การ

ตกลงร�วมกันในการเสนอราคาเพื่อวัตถุประสงค&ที่จะให�ประโยชน&แก�ผู�ใดผู�หนึ่งเป�นผู�มีสิทธิ

ให� ขอให� หรือรับว�าจะให�เงินหรือทรัพย&สินหรือประโยชน&อ่ืนใดแก�ผู�อ่ืนเพื่อประโยชน&ในการ
ๆ อันเป�นการให�ประโยชน&

แก�ผู�ใดผู�หนึ่งเป�นผู�มีสิทธิได�รับใบอนุญาต หรือเพื่อจูงใจให�ผู�นั้นทําการเสนอราคาสูงหรือต่ําจน
เห็นได�ชัดว�าไม�เป�นไปตามลักษณะการเสนอราคา หรือเพื่อจูงใจให�ผู�นั้นไม�เข�าร�วมในการเสนอ

ๆ ในการเสนอราคา หรือไม�เข�าร�วม ในการเสนอ
หรือต�องทําการเสนอราคาตามที่กําหนด โดยใช�กําลัง

ๆ ให�กลัวว�าจะเกิดอันตรายต�อชีวิต ร�างกาย เสรีภาพ 
ชื่อเสียง หรือทรัพย&สินของผู�ถูกขู�เข็ญหรือบุคคลที่สาม จนผู�ถูกข�มขืนใจยอมเช�นว�านั้น 

ธีอ่ืนใดเป�นเหตุให�ผู�อ่ืนไม�มีโอกาสเข�าทําการเสนอ

ทําการเสนอราคาต�อสํานักงานโดยทุจริต โดยรู�ว�าราคาที่เสนอนั้นสูงหรือต่ําเกินกว�าปกติจน
เห็นได�ชัดว�าไม�เป�นไปตามลักษณะการเสนอราคา โดยมีวัตถุประสงค&เป�นการกีดกันการ

และการกระทําเช�นว�านั้นเป�นเหตุให�การประมูลคลื่นความถ่ีไม�

Corporate Social Responsibility - CSR) 

ยินยอมที่จะจัดให�มี และปฏิบัติตาม
ที่คณะกรรมการเห็นชอบ 

ข�าพเจ�าขอรับรองว�าได�อ�านและเข�าใจหลักเกณฑ&และวิธีการอนุญาตตามประกาศคณะกรรมการกิจการ
หลักเกณฑ&และวิธีการอนุญาตให�ใช�คลื่น

ยินยอมปฏิบัติตามข�อกําหนด

ข�าพเจ�าขอรับรองว�าข�อมูลที่กรอกในแบบคําขอนี้และเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขอรับใบอนุญาต



 

การอนุญาตให�ใช�คล่ืนความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคม

 

ข�าพเจ�าขอรับรองว�าข�อมูลดังกล�าวเป�นจริงทุกประการ  ลงช่ือ

สํานักงานคณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน& และกจิการโทรคมนาคมแห�งชาติ
 

 

3) กรณีปรากฏในภายหลังว�าข�าพเจ�าขาดคุณสมบัติข�อหนึ่งข�อใด หรือทําเอกสารเท็จ หรือให�ข�อมูลอันเป�นเท็จ
เพื่อให�คณะกรรมการพิจารณาว�ามีคุณสมบัติเป�นผู�ขอรับใบอนุญาตข�าพเจ�ายินยอมให�คณะกรรมการยกเลิก
หรือเพิกถอนใบอนุญาตได�ทันที

4) ข�าพเจ�ายอมรับว�าข�อมูลที่ปรากฏตามเอกสารฉบับนี้
ความถ่ีย�าน 900 MHz เท�านั้น และสํานักงานสงวนสิทธิ์
ที่ได�รับมอบหมายจากสํานักงานเพื่อดําเนินการประเมินผลข�อมูลอันเป�นไปตามหลักเกณฑ&และ
ให�ใช�คลื่นความถ่ีย�าน 900 MHz

 

 
 ลงชื่อ  …..................…..………………………….. 
  
       (…………………………..…....................
 วัน/เดือน/ป: …....................……………………
 
 
 ลงชื่อ  …..................…..………………………….. 
  
       (…………………………..…....................

 วัน/เดือน/ป: …....................……………………
 
 
 ลงชื่อ  …..................…..………………………….. 
  
       (…………………………..…....................

 วัน/เดือน/ป: …....................……………………
 
 

แบบคําขอรับใบอนุญาต 
การอนุญาตให�ใช�คล่ืนความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคม ย'าน 

แบบท่ี 2  คํารับรองของผู�ขอรับใบอนุญาต 

ข�าพเจ�าขอรับรองว�าข�อมูลดังกล�าวเป�นจริงทุกประการ  ลงช่ือ…….......................

กิจการโทรทัศน& และกจิการโทรคมนาคมแห�งชาติ 

กรณีปรากฏในภายหลังว�าข�าพเจ�าขาดคุณสมบัติข�อหนึ่งข�อใด หรือทําเอกสารเท็จ หรือให�ข�อมูลอันเป�นเท็จ
เพื่อให�คณะกรรมการพิจารณาว�ามีคุณสมบัติเป�นผู�ขอรับใบอนุญาตข�าพเจ�ายินยอมให�คณะกรรมการยกเลิก
หรือเพิกถอนใบอนุญาตได�ทันที 
ข�าพเจ�ายอมรับว�าข�อมูลที่ปรากฏตามเอกสารฉบับนี้ จะนํามาใช�ประกอบการพิจารณาอนุญาตให�ใช�คลื่น

เท�านั้น และสํานักงานสงวนสิทธิ์ในการที่จะนําส�งข�อมูลดังกล�าวให�แก�บุคคลที่สาม 
ที่ได�รับมอบหมายจากสํานักงานเพื่อดําเนินการประเมินผลข�อมูลอันเป�นไปตามหลักเกณฑ&และ

MHz และหลักเกณฑ&อ่ืนที่เก่ียวข�อง 

…..………………………….. ผู�มีอํานาจกระทําการผูกพันนิตบิุคคล (บุคคลที่ 

....................….)  
…………………… 

…..………………………….. ผู�มีอํานาจกระทําการผูกพันนิตบิุคคล (บุคคลที่ 

....................….)  

…………………… 

…..………………………….. ผู�มีอํานาจกระทําการผูกพันนิตบิุคคล (บุคคลที่ 

....................….)  

…………………… 

ย'าน 900 MHz 

 

...........................………………….….……. 

หน�า 4 จาก 4 

กรณีปรากฏในภายหลังว�าข�าพเจ�าขาดคุณสมบัติข�อหนึ่งข�อใด หรือทําเอกสารเท็จ หรือให�ข�อมูลอันเป�นเท็จ 
เพื่อให�คณะกรรมการพิจารณาว�ามีคุณสมบัติเป�นผู�ขอรับใบอนุญาตข�าพเจ�ายินยอมให�คณะกรรมการยกเลิก

พิจารณาอนุญาตให�ใช�คลื่น
ในการที่จะนําส�งข�อมูลดังกล�าวให�แก�บุคคลที่สาม     

ที่ได�รับมอบหมายจากสํานักงานเพื่อดําเนินการประเมินผลข�อมูลอันเป�นไปตามหลักเกณฑ&และวิธีการอนุญาต

บุคคลที่ 1)  

บุคคลที่ 2)  

บุคคลที่ 3)  



 

  

สํานักงานคณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกจิการโทรคมนาคมแห�งชาติ
 

1. ชื่อนิติบุคคลของผู�ขอรับใบอนุญาต (ให�ระบุชื่อนิติบุคคลตามที่ปรากฏในเอกสารประกอบ

 

2. สัดส�วนการถือหุ�นในผู�ขอรับใบอนุญาต 

2.1 ผู�ถือหุ�นลําดับที่ 1 (ผู�ถือหุ�นของผู�ขอรับใบอนุญาต) 
1)  ให ระบุรายละเอียดรายชื่อผู ถือหุ น สัดส�วนการถือหุ นของผู ถือหุ น และสัดส�วนการถือหุ นที่มีสิทธิออกเสียง ในกรณีที่มีผู ถือหุ 
 รายอื่น ๆ ได โดยไม�ต องแสดงรายละเอียดของผู ถือหุ นดังกล�าว 
 สอดคล องกับ รายละเอียดในเอกสารประกอบ หากข อมูลไม�ตรงกัน ให ยื่นคําอธิบายเป0นลายลักษณ�อักษรและแนบเอกสารประกอบที่เกี่ยวข องมาพร อมกับแบบขอรั
2)  การนับรวมหุ นที่มีสิทธิออกเสียง ให นับรวมหุ นที่ถือโดยผู ที่เกี่ยวข อง
 และวิธีการการควบรวมและการถือหุ นไขว ในกิจการโทรคมนาคม พ
 คําอธิบาย “ผู ที่เกี่ยวข องกับผู ขอรับใบอนุญาต” หมายความว�า บุคคลหรือ ห างหุ นส�วนที่เกี่ยวข องกับผู ถือหุ นของผู รับใบอนุญาต ดังต�อไปนี้
     (1) คู�สมรสของผู ถือหุ นดังกล�าว หรือ 
 (2)  บุตรที่ยังไม�บรรลุนิติภาวะของผู ถือหุ นดังกล�าว หรือ 
     (3)  ห างหุ นส�วนสามัญที่ผู ถือหุ นดังกล�าวหรือบุคคลตาม (1) หรือ 
     (4)  ห างหุ นส�วนจํากัดที่ผู ถือหุ นดังกล�าวหรือบุคคลตาม (1) หรือ 
  ทั้งหมดของห างหุ นส�วนจํากัด หรือ 
     (5)  บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่ผู ถือหุ นดังกล�าว หรือบุคคลตาม 
  ทั้งหมดของบริษัทนั้น หรือ 
     (6)  บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่ผู ถือหุ นดังกล�าว หรือบุคคลตาม 
  ที่จําหน�ายได แล วทั้งหมดของบริษัทนั้น หรือ 
    (7) นิติบุคคลที่ผู ถือหุ นดังกล�าวสามารถมีอํานาจในการจัดการในฐานะเป0นผู แทนนิติบุคคล
3) ผู ถือหุ นรายใหญ�ของผู รับใบอนุญาต หมายความว�า ผู ถือหุ นในผู รับใบอนุญาตตั้งแต�ร อยละ 
 ที่ถือโดยผู ที่เกี่ยวข องกับผู รับใบอนุญาตด วย 
 

 

แบบคําขอรับใบอนุญาต 
การอนุญาตให�ใช�คลื่นความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคม ย�าน 900 MHz

แบบที่ 3   รายงานการถือครองหุ�นและการมีอํานาจควบคุม 

ข าพเจ าขอรับรองว�าข อมูลดังกล�าวเป0นจริงทุกประการ  ลงชื่อ……...................................

คณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกจิการโทรคมนาคมแห�งชาติ 

ระบุชื่อนิติบุคคลตามที่ปรากฏในเอกสารประกอบ) 

)  
ให ระบุรายละเอียดรายชื่อผู ถือหุ น สัดส�วนการถือหุ นของผู ถือหุ น และสัดส�วนการถือหุ นที่มีสิทธิออกเสียง ในกรณีที่มีผู ถือหุ นที่มีสัดส�วนการถือหุ นน อยกว�า

ๆ ได โดยไม�ต องแสดงรายละเอียดของผู ถือหุ นดังกล�าว ทั้งนี้ สัดส�วนการถือหุ นของผู ถือหุ นที่ระบุในตารางจะต องรวมกันเท�ากับ 100% และรายละเอียดทั้งหมดที่ระบุในส�วนนี้จะต อง
รายละเอียดในเอกสารประกอบ หากข อมูลไม�ตรงกัน ให ยื่นคําอธิบายเป0นลายลักษณ�อักษรและแนบเอกสารประกอบที่เกี่ยวข องมาพร อมกับแบบขอรั

การนับรวมหุ นที่มีสิทธิออกเสียง ให นับรวมหุ นที่ถือโดยผู ที่เกี่ยวข อง โดยใช คํานิยาม “ผู ที่เกี่ยวข องกับผู รับใบอนุญาต” ตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ เรื่อง
และวิธีการการควบรวมและการถือหุ นไขว ในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ข อ 2 (12) มาใช อธิบายคําว�า “ผู ที่เกี่ยวข องกับผู ขอรับใบอนุญาต” 

หมายความว�า บุคคลหรือ ห างหุ นส�วนที่เกี่ยวข องกับผู ถือหุ นของผู รับใบอนุญาต ดังต�อไปนี้ 

หรือ (2) เป0นหุ นส�วน หรือ 
หรือ (2) เป0นหุ นส�วน จําพวกไม�จํากัดความผิดหรือเป0นหุ นส�วนจําพวกจํากัดความรับผิดที่มีหุ นรวมกันตั้งแต� 

บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่ผู ถือหุ นดังกล�าว หรือบุคคลตาม (1) หรือ (2) หรือห างหุ นส�วนตาม (3) หรือ (4) ถือหุ นรวมกันตั้งแต� 30% 

บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่ผู ถือหุ นดังกล�าว หรือบุคคลตาม (1) หรือ (2) หรือห างหุ นส�วนตาม (3) หรือ (4) หรือบริษัทตาม (5) ถือหุ นรวมกันตั้งแต� 

นิติบุคคลที่ผู ถือหุ นดังกล�าวสามารถมีอํานาจในการจัดการในฐานะเป0นผู แทนนิติบุคคล 
หมายความว�า ผู ถือหุ นในผู รับใบอนุญาตตั้งแต�ร อยละ 10 ขึ้นไปของจํานวนหุ นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู รับใบอนุญาต การถือหุ นดังกล�าวให นับรวมหุ น

MHz 

.....................................................………………….….……. 

หน า 1 จาก 23 

นที่มีสัดส�วนการถือหุ นน อยกว�า 1% อาจรวมเข าเป0นผู ถือหุ น       
และรายละเอียดทั้งหมดที่ระบุในส�วนนี้จะต อง

รายละเอียดในเอกสารประกอบ หากข อมูลไม�ตรงกัน ให ยื่นคําอธิบายเป0นลายลักษณ�อักษรและแนบเอกสารประกอบที่เกี่ยวข องมาพร อมกับแบบขอรับใบอนุญาต  
ตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ�

ดหรือเป0นหุ นส�วนจําพวกจํากัดความรับผิดที่มีหุ นรวมกันตั้งแต� 30% ขึ้นไปของหุ น 

% ขึ้นไปของจํานวนหุ นที่จําหน�ายได แล ว 

ถือหุ นรวมกันตั้งแต� 30% ขึ้นไปของจํานวนหุ น   

สียงทั้งหมดของผู รับใบอนุญาต การถือหุ นดังกล�าวให นับรวมหุ น



 

  

สํานักงานคณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกจิการโทรคมนาคมแห�งชาติ
 

 

 ผู�ถือหุ�นลําดับที่ 1 
[ชื่อเต็มตามที่ระบุไว ในเอกสารประกอบ

2.1.1  
2.1.2  
2.1.3  
2.1.4  
2.1.5  
2.1.6  
2.1.7  
2.1.8  

 
รวม  

แบบคําขอรับใบอนุญาต 
การอนุญาตให�ใช�คลื่นความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคม ย�าน 900 MHz

แบบที่ 3   รายงานการถือครองหุ�นและการมีอํานาจควบคุม 

ข าพเจ าขอรับรองว�าข อมูลดังกล�าวเป0นจริงทุกประการ  ลงชื่อ……...................................

คณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกจิการโทรคมนาคมแห�งชาติ 

เอกสารประกอบ] 
สัดส�วนการถือหุ�น [% (ทศนิยม 

หุ นทั้งหมด หุ นที่มีสิทธิออกเสียง
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 

MHz 

.....................................................………………….….……. 

หน า 2 จาก 23 

ทศนิยม 2 ตําแหน�ง)]  

หุ นที่มีสิทธิออกเสียงให นับรวมหุ นที่ถือโดยผู ที่เกี่ยวข อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 



 

  

สํานักงานคณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกจิการโทรคมนาคมแห�งชาติ
 

2.2 ผู�ถือหุ�นลําดับที่ 2 (ผู�ถือหุ�นของผู�ถือหุ�นลําดับที่ 1) 
 กรณีมีผู ถือหุ นลําดับที่ 1 ที่เป0นนิติบุคคล และมีสัดส�วนการถือหุ นหรือมีสัดส�วนการถือ
หุ นทั้งหมดหรือหุ นที่มีสิทธิออกเสียงให นับรวมหุ นที่ถือโดยผู ที่เกี่ยวข อง

 ผู�ถือหุ�นลําดับที่ 1 [รายชื่อตามที่ระบุในข อ 
 
 รายชื่อตามหุ นทัง้หมด รายชื่อตามหุ นที่มีสิทธิออกเสียง

นับรวมหุ นที่ถือโดยผู ที่เกี่ยวข อง

2.2.1  
2.2.2  
2.2.3  
2.2.4  
2.2.5  
2.2.6  
2.2.7  
2.2.8  

[ให ระบุรายละเอียดให ครบถ วน โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพื่อกรอกรายละเอียดได 
 

 

แบบคําขอรับใบอนุญาต 
การอนุญาตให�ใช�คลื่นความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคม ย�าน 900 MHz

แบบที่ 3   รายงานการถือครองหุ�นและการมีอํานาจควบคุม 

ข าพเจ าขอรับรองว�าข อมูลดังกล�าวเป0นจริงทุกประการ  ลงชื่อ……...................................

คณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกจิการโทรคมนาคมแห�งชาติ 

 
และมีสัดส�วนการถือหุ นหรือมีสัดส�วนการถือหุ นที่มีสิทธิออกเสียงโดยให นับรวมหุ นที่ถือโดยผู ที่เกี่ยวข อง

นับรวมหุ นที่ถือโดยผู ที่เกี่ยวข อง ให แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับผู ถือหุ นของผู ถือหุ นลําดับที่ 1 ดังกล�าว โดยใช คําอธิบายที่กําหนดในต
รายชื่อตามที่ระบุในข อ 2.1] ผู�ถือหุ�นลําดับที่ 2 

[อิงตามรายชื่อตามหุ นทัง้หมด] 
สัดส�วนการถือหุ�น

รายชื่อตามหุ นที่มีสิทธิออกเสียงให 
นับรวมหุ นที่ถือโดยผู ที่เกี่ยวข อง 

หุ นทั้งหมด

   
   
   
   
   
   
   
   

ระบุรายละเอียดให ครบถ วน โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพื่อกรอกรายละเอียดได ] 

MHz 

.....................................................………………….….……. 

หน า 3 จาก 23 

หุ นที่ถือโดยผู ที่เกี่ยวข องของผู ขอรับใบอนุญาตตั้งแต� 10% ขึ้นไปของ
ดังกล�าว โดยใช คําอธิบายที่กําหนดในตารางที่ 2.1 

สัดส�วนการถือหุ�น [% (ทศนิยม 2 ตําแหน�ง)] 

หุ นทั้งหมด หุ นที่มีสิทธิออกเสียงให นับ
รวมหุ นที่ถือโดยผู ที่เกี่ยวข อง 

  
  
  
  
  
  
  
  



 

  

สํานักงานคณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกจิการโทรคมนาคมแห�งชาติ
 

2.3 ผู�ถือหุ�นลําดับที่ 1 (ผู�ถือหุ�นของผู�ขอรับใบอนุญาต)
 ให ระบุรายละเอียดรายชื่อผู ถือหุ น สัดส�วนการถือหุ นของผู ถือหุ น
น อยกว�า 1% อาจรวมเข าเป0นผู ถือหุ นรายอื่น ๆ ได โดยไม�ต องแสดงรายละเอียดของผู ถือหุ นดังกล�าว ทั้งนี้ สัดส�วนการถือหุ นและสัดส�วนกา
100% 
 

 ผู�ถือหุ�นลําดับที่ 1 
[รายชื่อตามสัดส�วนการถือหุ น

 

2.3.1  
2.3.2  
2.3.3  
2.3.4  
2.3.5  
2.3.6  
2.3.7  
2.3.8  
2.3.9  
2.3.10  

[ให ระบุรายละเอียดให ครบถ วน โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพื่อกรอกรายละเอียดได 
รวม  

แบบคําขอรับใบอนุญาต 
การอนุญาตให�ใช�คลื่นความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคม ย�าน 900 MHz

แบบที่ 3   รายงานการถือครองหุ�นและการมีอํานาจควบคุม 

ข าพเจ าขอรับรองว�าข อมูลดังกล�าวเป0นจริงทุกประการ  ลงชื่อ……...................................

คณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกจิการโทรคมนาคมแห�งชาติ 

) 
หุ นของผู ถือหุ นโดยให นับรวมหุ นที่ถือโดยผู ที่เกี่ยวข องของผู ถือหุ น และสัดส�วนการมีสิทธิออกเสียง ในกรณีที่มีผู ถือหุ นที่มีสัดส�วนการถือหุ น

ได โดยไม�ต องแสดงรายละเอียดของผู ถือหุ นดังกล�าว ทั้งนี้ สัดส�วนการถือหุ นและสัดส�วนการมีสิทธิออกเสียงที่ระบุในตารางจะต องรวมกันเท�ากับ 

ชื่อตามสัดส�วนการถือหุ น] 
ธุรกิจหรืออาชีพ 

[คําอธิบาย 
ลักษณะของธุรกิจ] 

 

สัดส�วนการถือหุ�น
[% (

จํานวนหุ นทั้งหมด 
ให นับรวมหุ นที่ถือโดยผู ที่

เกี่ยวข อง 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพื่อกรอกรายละเอียดได ] 
 100% 

MHz 

.....................................................………………….….……. 

หน า 4 จาก 23 

ให นับรวมหุ นที่ถือโดยผู ที่เกี่ยวข องของผู ถือหุ น และสัดส�วนการมีสิทธิออกเสียง ในกรณีที่มีผู ถือหุ นที่มีสัดส�วนการถือหุ น
รมีสิทธิออกเสียงที่ระบุในตารางจะต องรวมกันเท�ากับ 

สัดส�วนการถือหุ�น 
% (ทศนิยม 2 ตําแหน�ง)] 

 
ให นับรวมหุ นที่ถือโดยผู ที่

สัดส�วนการมีสิทธิออกเสียง 
ต�อสิทธิออกเสียงทั้งหมด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 



 

  

สํานักงานคณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกจิการโทรคมนาคมแห�งชาติ
 

2.4  ผู�ถือหุ�นลําดับที่ 2 (ผู�ถือหุ�นของผู�ถือหุ�นลําดับที่ 1)
 กรณีมีผู ถือหุ นลําดับที่ 1 ที่เป0นนิติบุคคล และมีสัดส�วนการถือหุ นตั้งแต� 
เสียงตั้งแต� 50% ขึ้นไปของสิทธิออกเสียงทั้งหมดในผู ขอรับใบอนุญาต ให แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับผู ถือหุ นของผู ถือหุ นลําดับที่ 

 ผู�ถือหุ�นลําดับที่ 1 
[รายชื่อตามที่ระบุในข อ 2.3]  

 รายชื่อตาม
สัดส�วนการ

ถือหุ น 

รายชื่อตามสดัส�วนการ 
มีสิทธิออกเสียง 

รายชื่อตามสดัส�วน

2.4.1   
2.4.2   
2.4.3   
2.4.4   
2.4.5   
2.4.6   
2.4.7   

[ให ระบุรายละเอียดให ครบถ วน โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพื่อกรอกรายละเอียดได 

แบบคําขอรับใบอนุญาต 
การอนุญาตให�ใช�คลื่นความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคม ย�าน 900 MHz

แบบที่ 3   รายงานการถือครองหุ�นและการมีอํานาจควบคุม 

ข าพเจ าขอรับรองว�าข อมูลดังกล�าวเป0นจริงทุกประการ  ลงชื่อ……...................................

คณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกจิการโทรคมนาคมแห�งชาติ 

) 
ที่เป0นนิติบุคคล และมีสัดส�วนการถือหุ นตั้งแต� 50% ขึ้นไปของหุ นทั้งหมด โดยให นับรวมหุ นที่ถือโดยผู ที่เกี่ยวข องของผู ขอรับใบอนุญาต

ขอรับใบอนุญาต ให แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับผู ถือหุ นของผู ถือหุ นลําดับที่ 1 ดังกล�าว โดยใช คําอธิบายที่กําหนดในตารางที่ 
ผู�ถือหุ�นลําดับที่ 2 

 [อิงตามรายชื่อตามหุ นทัง้หมด] 
รายชื่อตามสดัส�วน

การถือหุ น 
รายชื่อตามสดัส�วน
การมีสิทธิออกเสียง 

ธุรกิจหรืออาชีพ 
[คําอธิบาย 

ลักษณะของธุรกิจ] 

จํานวน
ให นับรวมหุ นที่ถือโดย

ผู ที่เกี่ยวข อง
   
   
   
   
   
   
   

ระบุรายละเอียดให ครบถ วน โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพื่อกรอกรายละเอียดได ] 

MHz 

.....................................................………………….….……. 

หน า 5 จาก 23 

ผู ขอรับใบอนุญาต หรือมีสัดส�วนการมีสิทธิออก
ดังกล�าว โดยใช คําอธิบายที่กําหนดในตารางที่ 2.3 

สัดส�วนการถือหุ�น 
[% (ทศนิยม 2 ตําแหน�ง)] 

จํานวนหุ นทั้งหมด 
ให นับรวมหุ นที่ถือโดย

ผู ที่เกี่ยวข อง 

สัดส�วนการมีสิทธิออก
เสียงต�อสิทธิออกเสียง

ทั้งหมด 

  
  
  
  
  
  
  



 

  

สํานักงานคณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกจิการโทรคมนาคมแห�งชาติ
 

2.5  ผู�ถือหุ�นลําดับที่ 3 (ผู�ถือหุ�นของผู�ถือหุ�นลําดับที่ 2)
 กรณีมีผู ถือหุ นลําดับที่ 2 ที่เป0นนิติบุคคล และมีสัดส�วนการถือหุ นตั้งแต� 
เสียงตั้งแต� 50% ขึ้นไปของสิทธิออกเสียงทั้งหมดในผู ถือหุ นลําดับที่ 

 ผู�ถือหุ�นลําดับที่ 2 
[รายชื่อตามที่ระบุในข อ 2.4] 

รายชื่อตามสดัส�วนการ
ถือหุ น 

รายชื่อตามสดัส�วนการ
มีสิทธิออกเสียง

2.5.1   
2.5.2   
2.5.3   
2.5.4   
2.5.5   
2.5.6   

[ให ระบุรายละเอียดให ครบถ วน โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพื่อกรอกรายละเอียดได 

แบบคําขอรับใบอนุญาต 
การอนุญาตให�ใช�คลื่นความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคม ย�าน 900 MHz

แบบที่ 3   รายงานการถือครองหุ�นและการมีอํานาจควบคุม 
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) 
การถือหุ นตั้งแต� 50% ขึ้นไปของหุ นทั้งหมด โดยให นับรวมหุ นที่ถือโดยผู ที่เกี่ยวข องของผู ถือหุ นลําดับที่

ขึ้นไปของสิทธิออกเสียงทั้งหมดในผู ถือหุ นลําดับที่ 1 ให แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับผู ถือหุ นของผู ถือหุ นลําดับที่ 2 ดังกล�าว โดยใช คําอธิบายที่กําหนดในตารางที่ 
ผู�ถือหุ�นลําดับที่ 3  

รายชื่อตามสดัส�วนการ 
มีสิทธิออกเสียง 

รายชื่อตามสดัส�วน
การถือหุ น 

รายชื่อตามสดัส�วน
การมีสิทธิออกเสียง 

ธุรกิจหรืออาชีพ 
[คําอธิบาย 

ลักษณะของธุรกิจ] 
   
   
   
   
   
   

ระบุรายละเอียดให ครบถ วน โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพื่อกรอกรายละเอียดได ] 

MHz 

.....................................................………………….….……. 
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ผู ถือหุ นลําดับที่ 1 หรือมีสัดส�วนการมีสิทธิออก
ดังกล�าว โดยใช คําอธิบายที่กําหนดในตารางที่ 2.3 

สัดส�วนการถือหุ�น 
[% (ทศนิยม 2 ตําแหน�ง)] 

จํานวนหุ นทั้งหมด 
ให นับรวมหุ นที่ถือ
โดยผู ที่เกี่ยวข อง 

สัดส�วนการมีสิทธิ
ออกเสียงต�อสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมด 
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หมายเหตุ    
1) ในกรณีที่ผู ถือหุ นลําดับที่ 3 รายใด เป0นนิติบุคคลและมีสัดส�วนการถือหุ น
 50% ขึ้นไปในผู ถือหุ นลําดับที่ 2 ให จัดทํารายละเอียดของผู ถือหุ นในผู ถือหุ นลําดับที่ 
2) หากในกรณีที่ผู ถือหุ นของผู ถือหุ นในลําดับชั้นถัดไปมีสัดส�วนการถือหุ นโดย
 50% ขึ้นไปของสิทธิออกเสียงทั้งหมด ให ผู ขอรับใบอนุญาตจัดทํารายละเอียดของผู ถือหุ น ตามรายละเอียดที่กําหนดในตาราง 
 โดยผู ที่เกี่ยวข องตั้งแต�ร อยละ 50% ขึ้นไปของหุ นทั้งหมด หรือมีสัดส�วนการมีสิทธิออกเสียงตั้งแต� 
3) ให เปKดเผยประเภทของธุรกิจหรืออาชีพของผู ถือหุ นอย�างน อยจนถึงผู ถือหุ นลําดับที่ 
 พยายามอย�างถึงที่สุด (Best efforts basis) 
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และมีสัดส�วนการถือหุ นโดยให นับรวมหุ นที่ถือโดยผู ที่เกี่ยวข องตั้งแต� 50% ขึ้นไปในผู ถือหุ นลําดับที่ 
ให จัดทํารายละเอียดของผู ถือหุ นในผู ถือหุ นลําดับที่ 3 ตามรายละเอียดที่กําหนดในตาราง 2.4 โดยอนุโลม  

หากในกรณีที่ผู ถือหุ นของผู ถือหุ นในลําดับชั้นถัดไปมีสัดส�วนการถือหุ นโดยให นับรวมหุ นที่ถือโดยผู ที่เกี่ยวข องตั้งแต�ร อยละ 50% ขึ้นไปของหุ นทั้งหมด หรือมีสัดส�วนการมีสิทธิออกเสียงตั้งแต� 
ให ผู ขอรับใบอนุญาตจัดทํารายละเอียดของผู ถือหุ น ตามรายละเอียดที่กําหนดในตาราง 2.4 ทุกทอดตลอดสายที่มีสัดส�วนการถือหุ นโดย

ขึ้นไปของหุ นทั้งหมด หรือมีสัดส�วนการมีสิทธิออกเสียงตั้งแต� 50% ขึ้นไปของสิทธิออกเสียงทั้งหมด 
ให เปKดเผยประเภทของธุรกิจหรืออาชีพของผู ถือหุ นอย�างน อยจนถึงผู ถือหุ นลําดับที่ 3 อย�างไรก็ดี กรณีของบุคคลธรรมดา การเปKดเผยข อมูลเกี่ยวกับวิชาชีพของผู ถือหุ นใ

MHz 

.....................................................………………….….……. 

หน า 7 จาก 23 

ขึ้นไปในผู ถือหุ นลําดับที่ 2 หรือมีสัดส�วนการมีสิทธิออกเสียงตั้งแต� 

ขึ้นไปของหุ นทั้งหมด หรือมีสัดส�วนการมีสิทธิออกเสียงตั้งแต� 
ทุกทอดตลอดสายที่มีสัดส�วนการถือหุ นโดยให นับรวมหุ นที่ถือ

อย�างไรก็ดี กรณีของบุคคลธรรมดา การเปKดเผยข อมูลเกี่ยวกับวิชาชีพของผู ถือหุ นให เป0นไปตามหลักความ
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3. ความเกี่ยวโยงกับนิติบุคคลอื่น 
3.1 การถือหุ�นไขว�กับนิติบุคคลอื่น 
 หมายถึงกรณีที่ผู ขอรับใบอนุญาตกับนิติบุคคลอื่น ตั้งแต�สองรายขึ้นไปถือหุ นซึ่งกันและกัน 
บุคคลนั้น โดยเฉพาะโครงสร างในลักษณะที่มีบริษัทหนึ่งถือหุ นส�วนใหญ�ในบริษัทอื่น หรือการทําธุรกรรมแบบเครือข�ายที่มีบริษัท ห างหุ 
การเงิน การจัดการ  
 โดยการถือหุ นไขว กันตามวรรคหนึ่ง ต องเป0นการถือหุ นอันก�อให เกิดอํานาจควบคุมเหนือบริษัทอื่น ไม�ว�าจํานวนหุ นที่ถือไขว กันนั้นจะ
เกิดขึ้นโดยทางตรงหรือโดยทางอ อมผ�านการถือหุ นหรือการควบคุมในนิติบุคคลอื่นเป0นทอด
 การที่ผู ขอรับใบอนุญาตมีอํานาจควบคุมเหนืออีกนิติบุคคลอื่นนั้น ให รวมถึง
 1) การที่ผู ขอรับใบอนุญาตมีสิทธิออกเสียงตั้งแต� 50% ขึ้นไปของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
  ในแต�ละทอดทุกทอดตลอดสายจนถึงนิติบุคคลที่เป0นผู ถือหุ นในนิติบุคคลอื่นที่ถูกควบคุม ในกรณีที่เป0นอํานาจควบคุมทางอ อม
      2) การที่ผู ขอรับใบอนุญาตส�งบุคคลหรือมีพฤติกรรมในการส�งบุคคลเข าเป0นกรรมการในจํานวนที่มีนัยสําคัญเพื่อควบคุมการบริหารงานหรือการดําเนินงาน
  ของนิติบุคคลที่ถูกถือหุ นต�อกันในแต�ละทอดทุกทอดตลอดสายจนถึงนิติบุคคลที่เป0นผู ถือหุ นในนิติบุคคล
 ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ�และวิธีการการควบรวมและการถือหุ นไขว ในกิจการโทรคมนาคม พ
 
 การแสดงข�อมูล ให ผู ขอรับใบอนุญาตชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการถือหุ นไขว ในนิติบุคคลอื่น เช�น ลั
นิติบุคคลที่มีการถือหุ นไขว ระหว�างกัน โดยผู ขอรับใบอนุญาตจะต องรับรองว�าผู ขอรับใบอนุญาตมีอํานาจในการควบคุมนิติบุคคลอื่นหรือไ
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สองรายขึ้นไปถือหุ นซึ่งกันและกัน โดยมีผลเป0นการเกาะกลุ�มทางธุรกิจ หรือเพื่อการสร างโครงสร างของกลุ�มบริษัท ห างหุ นส�วน หรือนิติ
บุคคลนั้น โดยเฉพาะโครงสร างในลักษณะที่มีบริษัทหนึ่งถือหุ นส�วนใหญ�ในบริษัทอื่น หรือการทําธุรกรรมแบบเครือข�ายที่มีบริษัท ห างหุ นส�วน หรือนิติบุคคลหนึ่ง ทําหน าที่ค

โดยการถือหุ นไขว กันตามวรรคหนึ่ง ต องเป0นการถือหุ นอันก�อให เกิดอํานาจควบคุมเหนือบริษัทอื่น ไม�ว�าจํานวนหุ นที่ถือไขว กันนั้นจะมากน อยเพียงใดก็ตาม โดยอํานาจควบคุมดังกล�าวอาจ
หรือการควบคุมในนิติบุคคลอื่นเป0นทอด ๆ จนถึงนิติบุคคลที่เป0นผู ถือหุ นของนิติบุคคลอื่นที่ถูกควบคุม 
อีกนิติบุคคลอื่นนั้น ให รวมถึง 

ขึ้นไปของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลอื่นที่ถูกควบคุมในกรณีที่เป0นอํานาจควบคุมทางตรง หรือของนิติบุคคลที่ถูกถือ
ในแต�ละทอดทุกทอดตลอดสายจนถึงนิติบุคคลที่เป0นผู ถือหุ นในนิติบุคคลอื่นที่ถูกควบคุม ในกรณีที่เป0นอํานาจควบคุมทางอ อม หรือ 

ผู ขอรับใบอนุญาตส�งบุคคลหรือมีพฤติกรรมในการส�งบุคคลเข าเป0นกรรมการในจํานวนที่มีนัยสําคัญเพื่อควบคุมการบริหารงานหรือการดําเนินงาน
ของนิติบุคคลที่ถูกถือหุ นต�อกันในแต�ละทอดทุกทอดตลอดสายจนถึงนิติบุคคลที่เป0นผู ถือหุ นในนิติบุคคลอื่นที่ถูกควบคุม 

ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ�และวิธีการการควบรวมและการถือหุ นไขว ในกิจการโทรคมนาคม พ

ให ผู ขอรับใบอนุญาตชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการถือหุ นไขว ในนิติบุคคลอื่น เช�น ลักษณะของการถือหุ นไขว  สัดส�วนของการถือหุ นไขว ระหว�างกัน และลักษณะทางธุรกิจของ
นิติบุคคลที่มีการถือหุ นไขว ระหว�างกัน โดยผู ขอรับใบอนุญาตจะต องรับรองว�าผู ขอรับใบอนุญาตมีอํานาจในการควบคุมนิติบุคคลอื่นหรือไม� 

MHz 

.....................................................………………….….……. 
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โดยมีผลเป0นการเกาะกลุ�มทางธุรกิจ หรือเพื่อการสร างโครงสร างของกลุ�มบริษัท ห างหุ นส�วน หรือนิติ
นส�วน หรือนิติบุคคลหนึ่ง ทําหน าที่ควบคุมนโยบายการบริหาร 

มากน อยเพียงใดก็ตาม โดยอํานาจควบคุมดังกล�าวอาจ
จนถึงนิติบุคคลที่เป0นผู ถือหุ นของนิติบุคคลอื่นที่ถูกควบคุม  

นิติบุคคลอื่นที่ถูกควบคุมในกรณีที่เป0นอํานาจควบคุมทางตรง หรือของนิติบุคคลที่ถูกถือ หุ น ต� อ กั น

ผู ขอรับใบอนุญาตส�งบุคคลหรือมีพฤติกรรมในการส�งบุคคลเข าเป0นกรรมการในจํานวนที่มีนัยสําคัญเพื่อควบคุมการบริหารงานหรือการดําเนินงานของนิติบุคคลอื่นที่ถูกควบคุมหรือ 

ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ�และวิธีการการควบรวมและการถือหุ นไขว ในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ข อ 2 (8) 

กษณะของการถือหุ นไขว  สัดส�วนของการถือหุ นไขว ระหว�างกัน และลักษณะทางธุรกิจของ
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 ชื่อนิติบุคคลที่ผู�ยื่นขอรับ
ใบอนุญาตเข�าถือหุ�นไขว�ทั้ง

ทางตรงและทางอ�อม 
 (ก.) 

ลักษณะ 
การถือหุ�นไขว�
(ทางตรง หรือ 

ทางอ�อม) 

3.1.1   
3.1.2   
3.1.3   
3.1.4   
3.1.5   
3.1.6   
3.1.7   
3.1.8   
3.1.9   
3.1.10   
3.1.11   

[ให ระบุรายละเอียดให ครบถ วน โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพื่อกรอกรายละเอียดได 

แบบคําขอรับใบอนุญาต 
การอนุญาตให�ใช�คลื่นความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคม ย�าน 900 MHz

แบบที่ 3   รายงานการถือครองหุ�นและการมีอํานาจควบคุม 

ข าพเจ าขอรับรองว�าข อมูลดังกล�าวเป0นจริงทุกประการ  ลงชื่อ……...................................

คณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกจิการโทรคมนาคมแห�งชาติ 

รายละเอียดเกี่ยวกับการถือหุ�นไขว� 
[

(กรุณาทําเครื่องหมาย
การถือหุ�นไขว� 

หรือ 

สัดส�วนการถือหุ�น  
[% (ทศนิยม 2 ตําแหน�ง)] 

สัดส�วนการมีสิทธิออกเสียงต�อ
สิทธิออกเสียงทั้งหมด 

[% (ทศนิยม 2 ตําแหน�ง)]  
ผู ขอรับ

ใบอนุญาตถือ
หุ นใน (ก.) 

(ก.) ถือหุ นในผู 
ขอรับ

ใบอนุญาต 

ผู ขอรับ
ใบอนุญาตถือ
หุ นใน (ก.) 

(ก.) ถือหุ นในผู 
ขอรับ

ใบอนุญาต 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

ระบุรายละเอียดให ครบถ วน โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพื่อกรอกรายละเอียดได ] 

MHz 

.....................................................………………….….……. 

หน า 9 จาก 23 

การแสดงการมีอํานาจควบคุมนิติบุคคล 
[พิจารณาจากคํานิยามการถือหุ�นไขว�ข�อ 

2)] 
กรุณาทําเครื่องหมาย�ในช�องที่เข�าข�าย) 
ส�งบุคคลเข าเป0น 

กรรมการฯ 
มีพฤติกรรมในการส�ง

บุคคลเข าเป0น
กรรมการฯ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  

สํานักงานคณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกจิการโทรคมนาคมแห�งชาติ
 

3.2 บริษัทย�อยของผู�ขอรับใบอนุญาต  
 บริษัทย�อยของผู ขอรับใบอนุญาต หมายความว�า 
 1) นิติบุคคลที่ผู ขอรับใบอนุญาตถือหุ นตั้งแต� 50% ขึ้นไปของจํานวนหุ นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น
 2) นิติบุคคลที่นิติบุคคลตาม 1) ถือหุ นตั้งแต� 50% ขึ้นไปของจํานวนหุ นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น
 3)   นิติบุคคลที่ถูกถือหุ นต�อไปเป0นทอด ๆ โดยเริ่มจากการถือหุ นของนิติบุคคลตาม 
  จํานวนหุ นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทที่ถูกถือหุ นนั้น
 4)   นิติบุคคลที่ผู ขอรับใบอนุญาตหรือนิติบุคคลตาม 1) 2) หรือ 
  ถือหุ นนั้น  
 5)   นิติบุคคลที่ผู ขอรับใบอนุญาตหรือนิติบุคคลตาม 1) 2) 3) 
  กิจกรรมต�าง ๆ ของนิติบุคคลนั้น 
 การถือหุ นของผู ขอรับใบอนุญาตหรือของนิติบุคคลตาม 1) 2) 
 ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ�และวิธีการ
 
 การแสดงข�อมูล ให ผู ขอรับใบอนุญาตชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทย�อยของผู ขอรับใบอนุญาต เช�น ลักษณะทางธุรกิจของนิติบุคคลที่เป0นบริษัทย�อยขอ
ถือหุ นในส�วนที่มีสิทธิออกเสียง หรือลักษณะความสัมพันธ�ที่บ�งบอกความเป0นบริษัทย�อย หรือระดับของอํานาจควบคุมโดยการแต�งตั้งกรรมการหรือมีพฤติกรรมส�งบุคคลเข าเป0นก

แบบคําขอรับใบอนุญาต 
การอนุญาตให�ใช�คลื่นความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคม ย�าน 900 MHz

แบบที่ 3   รายงานการถือครองหุ�นและการมีอํานาจควบคุม 

ข าพเจ าขอรับรองว�าข อมูลดังกล�าวเป0นจริงทุกประการ  ลงชื่อ……...................................

คณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกจิการโทรคมนาคมแห�งชาติ 

ขึ้นไปของจํานวนหุ นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น 
ขึ้นไปของจํานวนหุ นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น 

โดยเริ่มจากการถือหุ นของนิติบุคคลตาม 2) ในนิติบุคคลที่ถูกถือหุ น โดยการถือหุ นของนิติบุคคลดังกล�าวในแต�ละทอดมีจํานวนตั้งแต� 
จํานวนหุ นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทที่ถูกถือหุ นนั้น 

หรือ 3) ถือหุ น ไม�ว�าโดยทางตรงหรือทางอ อมรวมกันตั้งแต� 50% ขึ้นไปของจํานวนหุ นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ

) หรือ 4) มีอํานาจควบคุมในเรื่องการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของนิติ

) 3) หรือ 4) ให นับรวมหุ นที่ถือโดยผู ที่เกี่ยวข องด วย 
ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ�และวิธีการการควบรวมและการถือหุ นไขว ในกิจการโทรคมนาคม พ

ให ผู ขอรับใบอนุญาตชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทย�อยของผู ขอรับใบอนุญาต เช�น ลักษณะทางธุรกิจของนิติบุคคลที่เป0นบริษัทย�อยขอ
หรือลักษณะความสัมพันธ�ที่บ�งบอกความเป0นบริษัทย�อย หรือระดับของอํานาจควบคุมโดยการแต�งตั้งกรรมการหรือมีพฤติกรรมส�งบุคคลเข าเป0นก

MHz 

.....................................................………………….….……. 

หน า 10 จาก 23 

คคลที่ถูกถือหุ น โดยการถือหุ นของนิติบุคคลดังกล�าวในแต�ละทอดมีจํานวนตั้งแต� 50% ขึ้นไปของ

ขึ้นไปของจํานวนหุ นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ นิติบุคคลที่ถูก 

มีอํานาจควบคุมในเรื่องการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของนิติบุคคลเพื่อให ได มาซึ่งประโยชน�จาก 

การควบรวมและการถือหุ นไขว ในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ข อ 2 (9) 

ให ผู ขอรับใบอนุญาตชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทย�อยของผู ขอรับใบอนุญาต เช�น ลักษณะทางธุรกิจของนิติบุคคลที่เป0นบริษัทย�อยของผู ขอรับใบอนุญาต หรือสัดส�วนการ
หรือลักษณะความสัมพันธ�ที่บ�งบอกความเป0นบริษัทย�อย หรือระดับของอํานาจควบคุมโดยการแต�งตั้งกรรมการหรือมีพฤติกรรมส�งบุคคลเข าเป0นกรรมการ  
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 ชื่อ 
[ชื่อนิตบิุคคลที่เป0นบริษัทย�อยตาม

คํานิยามบริษัทย�อย] 

ลักษณะของประเภทธุรกิจ
[คําอธิบายลักษณะของ

3.2.1  
3.2.2  
3.2.3  
3.2.4  
3.2.5  
3.2.6  
3.2.7  
3.2.8  
3.2.9  
3.2.10  

[ให ระบุรายละเอียดให ครบถ วน โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพื่อกรอกรายละเอียดได 

แบบคําขอรับใบอนุญาต 
การอนุญาตให�ใช�คลื่นความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคม ย�าน 900 MHz

แบบที่ 3   รายงานการถือครองหุ�นและการมีอํานาจควบคุม 

ข าพเจ าขอรับรองว�าข อมูลดังกล�าวเป0นจริงทุกประการ  ลงชื่อ……...................................

คณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกจิการโทรคมนาคมแห�งชาติ 

ลักษณะของประเภทธุรกิจ 
คําอธิบายลักษณะของ

กิจการ] 

สัดส�วนการถือหุ�นที่มีสิทธิออกเสียง 
[% (ทศนิยม 2 ตําแหน�ง)] 

หรือความสัมพันธ@ 

การแสดงการมีอํานาจควบคุมนิติบุคคล
(กรุณาทําเครื่องหมาย 
ส�งบุคคลเข า

กรรมการฯ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ระบุรายละเอียดให ครบถ วน โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพื่อกรอกรายละเอียดได ] 

MHz 

.....................................................………………….….……. 

หน า 11 จาก 23 

การแสดงการมีอํานาจควบคุมนิติบุคคล 
กรุณาทําเครื่องหมาย � ในช�องที่เข�าข�าย) 

ส�งบุคคลเข าเป0น 
กรรมการฯ 

มีพฤติกรรมในการส�ง
บุคคลเข าเป0นกรรมการฯ 
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3.3  บริษัทร�วมของผู�ขอรับใบอนุญาต 
 บริษัทร�วมของผู ขอรับใบอนุญาต  หมายความว�า  
 1) บริษัทที่ผู ขอรับใบอนุญาตหรือบริษัทย�อยถือหุ นรวมกันตั้งแต� 
 2)  บริษัทที่ผู ขอรับใบอนุญาตหรือบริษัทย�อยมีอํานาจในการมีส�วนร�วมตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของบริษัท แต�ไม�
  ไม�ถือเป0นบริษัทย�อยหรือกิจการร�วมค า 
 การถือหุ นของผู ขอรับใบอนุญาตหรือบริษัทย�อยให นับรวมหุ นที่ถือโดยผู ที่เกี่ยวข องด วย
 ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ
 
 การแสดงข�อมูล ให ผู ขอรับใบอนุญาตชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทร�วมของผู ขอรับใบอนุญาต เช�น ลักษณะทางธุรกิจของนิติบุคคลที่เป0นบริษัทร�วมของผู ขอรับใบ
ถือหุ นในส�วนที่มีสิทธิออกเสียง หรือลักษณะความสัมพันธ�ที่บ�งบอกความเป0นบริษัทร�วม หรือระดับของอํานาจควบคุมโดยก
 ชื่อ 

[ชื่อนิตบิุคคลที่เป0นบริษัทร�วม   
ตามคํานยิามบริษัทร�วม] 

ลักษณะของประเภทธุรกิจ
[คําอธิบายลักษณะของ

3.2.1  
3.2.2  
3.2.3  

[ให ระบุรายละเอียดให ครบถ วน โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพื่อกรอกรายละเอียดได 
 
 

แบบคําขอรับใบอนุญาต 
การอนุญาตให�ใช�คลื่นความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคม ย�าน 900 MHz

แบบที่ 3   รายงานการถือครองหุ�นและการมีอํานาจควบคุม 

ข าพเจ าขอรับรองว�าข อมูลดังกล�าวเป0นจริงทุกประการ  ลงชื่อ……...................................

คณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกจิการโทรคมนาคมแห�งชาติ 

บริษัทที่ผู ขอรับใบอนุญาตหรือบริษัทย�อยถือหุ นรวมกันตั้งแต� 20% แต�ไม�เกิน 50% ของจํานวนหุ นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทที่ถูกถือหุ นนั้น  
บริษัทที่ผู ขอรับใบอนุญาตหรือบริษัทย�อยมีอํานาจในการมีส�วนร�วมตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของบริษัท แต�ไม�

การถือหุ นของผู ขอรับใบอนุญาตหรือบริษัทย�อยให นับรวมหุ นที่ถือโดยผู ที่เกี่ยวข องด วย 
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ�และวิธีการการควบรวมและการถือหุ นไขว ในกิจการโทรคมนาคม พ

ใบอนุญาตชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทร�วมของผู ขอรับใบอนุญาต เช�น ลักษณะทางธุรกิจของนิติบุคคลที่เป0นบริษัทร�วมของผู ขอรับใบ
หรือลักษณะความสัมพันธ�ที่บ�งบอกความเป0นบริษัทร�วม หรือระดับของอํานาจควบคุมโดยการแต�งตั้งกรรมการหรือมีพฤติกรรมส�งบุคคลเข าเป0นกรรมการ 

ลักษณะของประเภทธุรกิจ 
คําอธิบายลักษณะของ

กิจการ] 

 สัดส�วนการถือหุ�นที่มีสิทธิออกเสียง 
[% (ทศนิยม 2 ตําแหน�ง)] 

หรือความสัมพันธ@ 

การแสดงการมีอํานาจควบคุมนิติบุคคล
(กรุณาทําเครื่องหมาย 

ส�งบุคคลเข า

  
  
  

ระบุรายละเอียดให ครบถ วน โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพื่อกรอกรายละเอียดได ] 

MHz 

.....................................................………………….….……. 

หน า 12 จาก 23 

ของจํานวนหุ นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทที่ถูกถือหุ นนั้น   
บริษัทที่ผู ขอรับใบอนุญาตหรือบริษัทย�อยมีอํานาจในการมีส�วนร�วมตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของบริษัท แต�ไม�ถึงระดับที่จะควบคุมนโยบายดังกล�าว และ     

เรื่อง หลักเกณฑ�และวิธีการการควบรวมและการถือหุ นไขว ในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ข อ 2 (10) 

ใบอนุญาตชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทร�วมของผู ขอรับใบอนุญาต เช�น ลักษณะทางธุรกิจของนิติบุคคลที่เป0นบริษัทร�วมของผู ขอรับใบอนุญาต หรือสัดส�วนการ 
ารแต�งตั้งกรรมการหรือมีพฤติกรรมส�งบุคคลเข าเป0นกรรมการ  

การแสดงการมีอํานาจควบคุมนิติบุคคล 
กรุณาทําเครื่องหมาย � ในช�องที่เข�าข�าย) 

ส�งบุคคลเข าเป0น 
กรรมการฯ 

มีพฤติกรรมในการส�ง
บุคคลเข าเป0น
กรรมการฯ 
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3.4  รายการที่เกี่ยวโยงกัน 
 รายการที่เกี่ยวโยงกันอาศัยคํานิยาม “ผู มีอํานาจควบคุมของผู ขอรับใบอนุญาต
ถือหุ นไขว ในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ข อ 2 (13) 
 ผู มีอํานาจควบคุมของผู ขอรับใบอนุญาต หมายความว�า ผู ถือหุ น หรือบุคคลอื่นซึ่งโดยพฤติกรรมมีอิทธิพลต�อการกําหนดนโยบาย กา
มีนัยสําคัญ ไม�ว�าอิทธิพลดังกล�าวจะสืบเนื่องจากการเป0นผู ถือหุ น หรือได รับมอบอํานาจตามสัญญา หรือการอื่นใดก็ตาม โดยเฉพาะอย�างยิ่

1) บุคคลที่มีสิทธิออกเสียงไม�ว�าโดยทางตรงหรือทางอ อมตั้งแต� 
2) บุคคลที่ตามพฤติกรรมสามารถควบคุมการแต�งตั้ง หรือถอดถอนกรรมการของผู ขอรับใบอนุญาตได 
3) บุคคลที่ตามพฤติกรรมสามารถควบคุมผู ซึ่งรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายผู บริหารก
 นโยบายการจัดการหรือการดําเนินงานของผู ขอรับใบอนุญาต
4) บุคคลที่ตามพฤติกรรมมีการดําเนินงานในผู ขอรับใบอนุญาตหรือมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของผู ขอรับใบอนุญาตเยี่ยงผู บริ
 เช�นเดียวกับบุคคลดังกล�าวของผู ขอรับใบอนุญาตนั้น 

 
 

  

แบบคําขอรับใบอนุญาต 
การอนุญาตให�ใช�คลื่นความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคม ย�าน 900 MHz

แบบที่ 3   รายงานการถือครองหุ�นและการมีอํานาจควบคุม 

ข าพเจ าขอรับรองว�าข อมูลดังกล�าวเป0นจริงทุกประการ  ลงชื่อ……...................................

คณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกจิการโทรคมนาคมแห�งชาติ 

ผู มีอํานาจควบคุมของผู ขอรับใบอนุญาต” ตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ�และวิธีการการควบรวมและการ    

ผู มีอํานาจควบคุมของผู ขอรับใบอนุญาต หมายความว�า ผู ถือหุ น หรือบุคคลอื่นซึ่งโดยพฤติกรรมมีอิทธิพลต�อการกําหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดําเนินงานของผู ขอรับใบอนุญาตอย�าง     
มีนัยสําคัญ ไม�ว�าอิทธิพลดังกล�าวจะสืบเนื่องจากการเป0นผู ถือหุ น หรือได รับมอบอํานาจตามสัญญา หรือการอื่นใดก็ตาม โดยเฉพาะอย�างยิ่งคือบุคคลที่เข าลักษณะ ข อใดข อหนึ่ง ดังนี้

ดยทางตรงหรือทางอ อมตั้งแต� 25% ขึ้นไปของจํานวนหุ นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู ขอรับใบอนุญาต 
บุคคลที่ตามพฤติกรรมสามารถควบคุมการแต�งตั้ง หรือถอดถอนกรรมการของผู ขอรับใบอนุญาตได  
บุคคลที่ตามพฤติกรรมสามารถควบคุมผู ซึ่งรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายผู บริหารการจัดการหรือการดําเนินงานของผู ขอรับใบอนุญาตให ปฏิบัติตามคําสั่ง ของตนในการกําหนด
นโยบายการจัดการหรือการดําเนินงานของผู ขอรับใบอนุญาต 
บุคคลที่ตามพฤติกรรมมีการดําเนินงานในผู ขอรับใบอนุญาตหรือมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของผู ขอรับใบอนุญาตเยี่ยงผู บริหาร รวมทั้งบุคคลที่มีตําแหน�งซึ่งมีอํานาจหน าที่

MHz 

.....................................................………………….….……. 

หน า 13 จาก 23 

ตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ�และวิธีการการควบรวมและการ    

รจัดการ หรือการดําเนินงานของผู ขอรับใบอนุญาตอย�าง     
งคือบุคคลที่เข าลักษณะ ข อใดข อหนึ่ง ดังนี้ 

ารจัดการหรือการดําเนินงานของผู ขอรับใบอนุญาตให ปฏิบัติตามคําสั่ง ของตนในการกําหนด         

หาร รวมทั้งบุคคลที่มีตําแหน�งซึ่งมีอํานาจหน าที่
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3.4.1 ผู�ขอรับใบอนุญาตถือครองหุ�นโดยทางตรงในนิติบุคคลที่เปAนบริษัทมหาชนจํากัดและบริษัทจํากัด
 

แสดงรายชื่อนิติบุคคลที่ 
ผู�ขอรับใบอนุญาตถือหุ�น  

สัดส�วนการถือครองหุ�นต�อจํานวนหุ�นทั้งหมด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[ให ระบุรายละเอียดให ครบถ วน โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพื่อกรอกรายละเอียดได 
 
 
 
 

แบบคําขอรับใบอนุญาต 
การอนุญาตให�ใช�คลื่นความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคม ย�าน 900 MHz

แบบที่ 3   รายงานการถือครองหุ�นและการมีอํานาจควบคุม 

ข าพเจ าขอรับรองว�าข อมูลดังกล�าวเป0นจริงทุกประการ  ลงชื่อ……...................................

คณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกจิการโทรคมนาคมแห�งชาติ 

ผู�ขอรับใบอนุญาตถือครองหุ�นโดยทางตรงในนิติบุคคลที่เปAนบริษัทมหาชนจํากัดและบริษัทจํากัด 

แสดงรายชื่อนิติบุคคลที่ผู�ขอรับใบอนุญาตถือหุ�น  
สัดส�วนการถือครองหุ�นต�อจํานวนหุ�นทั้งหมด (%) 

นับรวมจํานวนหุ�นที่ถือโดยผู�ที่เกี่ยวข�องด�วย 
(แสดงทุกกรณีที่ผู�ขอรับใบอนุญาตถือหุ�น) 

สัดส�วนการมีสิทธิออกเสียงต�อสิทธิออกเสียงทั้งหมด 
(แสดงเฉพาะกรณีที่ผู�ขอรับใบอนุญาตถือหุ�นและมีสิทธิออก

เสียงตั้งแต� 50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบุรายละเอียดให ครบถ วน โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพื่อกรอกรายละเอียดได ] 

MHz 

.....................................................………………….….……. 

หน า 14 จาก 23 

สัดส�วนการมีสิทธิออกเสียงต�อสิทธิออกเสียงทั้งหมด (%) 
ผู�ขอรับใบอนุญาตถือหุ�นและมีสิทธิออก
% ขึ้นไปของสิทธิออกเสียงทั้งหมด) 
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3.4.2 ผู�ขอรับใบอนุญาตถือครองหุ�นโดยทางอ�อมในนิติบุคคลที่เปAนบริษัทมหาชนจํากัดและบริษัทจํากัด
 

แสดงรายชื่อนิติบุคคลที่ผู�ขอรับใบอนุญาตถือหุ�น ตั้งแต� 
50% ขึ้นไปของจํานวนหุ�นทั้งหมด  (ลําดับที่ 1) 

ชื่อนิติบุคคล สัดส�วนการถือหุ น (%) 
(ให นับรวมจํานวนหุ นที่ถือ

โดยผู ที่เกี่ยวข อง) 
1.  

2.  

[ให ระบุรายละเอียดให ครบถ วน โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพื่อกรอกรายละเอียดได 
หมายเหตุ  ในกรณีที่ผู ขอรับใบอนุญาตมีการถือหุ นผ�านนิติบุคคลอื่นที่ถูกถือหุ นต�อกันเป0นทอด
การถือหุ นของนิติบุคคลใด ๆ ในลาํดับก�อนหน าตั้งแต� 50% ขึ้นไป 

แบบคําขอรับใบอนุญาต 
การอนุญาตให�ใช�คลื่นความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคม ย�าน 900 MHz

แบบที่ 3   รายงานการถือครองหุ�นและการมีอํานาจควบคุม 

ข าพเจ าขอรับรองว�าข อมูลดังกล�าวเป0นจริงทุกประการ  ลงชื่อ……...................................

คณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกจิการโทรคมนาคมแห�งชาติ 

ผู�ขอรับใบอนุญาตถือครองหุ�นโดยทางอ�อมในนิติบุคคลที่เปAนบริษัทมหาชนจํากัดและบริษัทจํากัด  

แสดงรายชื่อนิติบุคคลที่นิติบุคคลลําดับที่ 1 ถือหุ�นตั้งแต� 
50% ขึ้นไปของจํานวนหุ�นทั้งหมด (ลําดบัที่ 2) 

แสดงรายชื่อนิติบุคคลที่นิติบุคคลลําดับที่ 
50% ขึ้นไปของจํานวนหุ�นทั้งหมด 

ชื่อนิติบุคคล สัดส�วนการถือหุ น (%) 
(ให นับรวมจํานวนหุ นที่ถือ

โดยผู ที่เกี่ยวข อง) 

ชื่อนิติบุคคล

1.  1. 
2. 

2.  1. 
2. 

1.  1. 
2. 

2.  1. 
2. 

โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพื่อกรอกรายละเอียดได ] 
ในกรณีที่ผู ขอรับใบอนุญาตมีการถือหุ นผ�านนิติบุคคลอื่นที่ถูกถือหุ นต�อกันเป0นทอด ๆ มากกว�าลําดับที่ 3 ให แสดงรายละเอียดของลําดับถัด

ขึ้นไป    

MHz 

.....................................................………………….….……. 

หน า 15 จาก 23 

แสดงรายชื่อนิติบุคคลที่นิติบุคคลลําดับที่ 2 ถือหุ�นตั้งแต� 
ขึ้นไปของจํานวนหุ�นทั้งหมด (ลําดบัที่ 3) 

ชื่อนิติบุคคล สัดส�วนการถือหุ น (%) 
(ให นับรวมจํานวนหุ นที่ถือ

โดยผู ที่เกี่ยวข อง) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ให แสดงรายละเอียดของลําดับถัด ๆ ไป จนกระทั่งถึงลําดับสุดท ายที่แสดงถึง
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3.4.3 ผู�ขอรับใบอนุญาตถือหุ�นและมีสิทธิออกเสียงโดยทางอ�อมในนิติบุคคลที่เปAนบริษัทมหาชนจํากัดและบริษทัจํากัด
 

แสดงรายชื่อนิติบุคคลที่ผู�ขอรับใบอนุญาต  
ถือหุ�นและมีสิทธิออกเสียงตั้งแต� 50% ขึ้นไปของ 

สิทธิออกเสียงทั้งหมด  (ลําดับที่ 1) 
ชื่อนิติบุคคล สัดส�วนการมีสิทธิออกเสียงต�อ

สิทธิออกเสียงทั้งหมด  (%) 
1.  

2.  

[ให ระบุรายละเอียดให ครบถ วน โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพื่อกรอกรายละเอียดได 
หมายเหตุ  ในกรณีที่ผู ขอรับใบอนุญาตมีการถือหุ นและมีสิทธิออกเสียงผ�านนิติบุคคลอื่นที่ถูกถือหุ นต�อกันเป0นทอด
สุดท ายที่มีการถือหุ นและมีสิทธิออกเสียงของนิติบุคคลใด ๆ ในลําดับก�อนหน าตั้งแต� 

แบบคําขอรับใบอนุญาต 
การอนุญาตให�ใช�คลื่นความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคม ย�าน 900 MHz

แบบที่ 3   รายงานการถือครองหุ�นและการมีอํานาจควบคุม 

ข าพเจ าขอรับรองว�าข อมูลดังกล�าวเป0นจริงทุกประการ  ลงชื่อ……...................................

คณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกจิการโทรคมนาคมแห�งชาติ 

ผู�ขอรับใบอนุญาตถือหุ�นและมีสิทธิออกเสียงโดยทางอ�อมในนิติบุคคลที่เปAนบริษัทมหาชนจํากัดและบริษทัจํากัด 

แสดงรายชื่อนิติบุคคลที่นิติบุคคลลําดับที่ 1 ถือหุ�นและมี
สิทธิออกเสียงตั้งแต� 50% ขึ้นไปของ 
สิทธิออกเสียงทั้งหมด (ลําดับที่ 2) 

แสดงรายชื่อนิติบุคคลที่นิติบุคคลลําดับที่ 
สิทธิออกเสียงตั้งแต� 
สิทธิออกเสียงทั้งหมด 

ชื่อนิติบุคคล สัดส�วนการมีสิทธิออกเสียงต�อ
สิทธิออกเสียงทั้งหมด (%) 

ชื่อนิติบุคคล

1.  1. 
2. 

2.  1. 
2. 

1.  1. 
2. 

2.  1. 
2. 

ระบุรายละเอียดให ครบถ วน โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพื่อกรอกรายละเอียดได ] 
ในกรณีที่ผู ขอรับใบอนุญาตมีการถือหุ นและมีสิทธิออกเสียงผ�านนิติบุคคลอื่นที่ถูกถือหุ นต�อกันเป0นทอด ๆ มากกว�าลําดับที่ 3 ให แสดงรายละเอียดของลําดับถัด

ในลําดับก�อนหน าตั้งแต� 50% ขึ้นไป   

MHz 

.....................................................………………….….……. 

หน า 16 จาก 23 

แสดงรายชื่อนิติบุคคลที่นิติบุคคลลําดับที่ 2 ถือหุ�นและมี
สิทธิออกเสียงตั้งแต� 50% ขึ้นไปของ 
สิทธิออกเสียงทั้งหมด (ลําดับที่ 3) 

ชื่อนิติบุคคล สัดส�วนการมีสิทธิออกเสียงต�อ
สิทธิออกเสียงทั้งหมด  (%) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ให แสดงรายละเอียดของลําดับถัด ๆ  ไป จนกระทั่งถึงลําดับ



 

  

สํานักงานคณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกจิการโทรคมนาคมแห�งชาติ
 

3.4.4 ผู�ขอรับใบอนุญาตส�งบุคคลหรือมีพฤติกรรมในการส�งบุคคลเข�าเปAนกรรมการในจํานวนที่มีนัยสําคัญเพื่อควบคุมการบริหารงานหรือการดําเนินงาน
ที่เปAนบริษัทมหาชนจํากัดและบริษัทจํากัด 

แสดงรายชื่อนิติบุคคลที่ผู�ขอรับใบอนุญาตส�งบุคคลหรือมีพฤติกรรมในการส�งบุคคลเข�าเปAนกรรมการในจํานวนที่มีนัยสําคัญเพื่อควบคุมการบริ
ของนิติบุคคลที่เปAนบริษัทมหาชนจํากัดและบริษัทจํากัด  

ชื่อนิติบุคคล ชื่อบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[ให ระบุรายละเอียดให ครบถ วน โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพื่อกรอกรายละเอียดได 
 
 

แบบคําขอรับใบอนุญาต 
การอนุญาตให�ใช�คลื่นความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคม ย�าน 900 MHz

แบบที่ 3   รายงานการถือครองหุ�นและการมีอํานาจควบคุม 

ข าพเจ าขอรับรองว�าข อมูลดังกล�าวเป0นจริงทุกประการ  ลงชื่อ……...................................

คณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกจิการโทรคมนาคมแห�งชาติ 

ผู�ขอรับใบอนุญาตส�งบุคคลหรือมีพฤติกรรมในการส�งบุคคลเข�าเปAนกรรมการในจํานวนที่มีนัยสําคัญเพื่อควบคุมการบริหารงานหรือการดําเนินงาน

แสดงรายชื่อนิติบุคคลที่ผู�ขอรับใบอนุญาตส�งบุคคลหรือมีพฤติกรรมในการส�งบุคคลเข�าเปAนกรรมการในจํานวนที่มีนัยสําคัญเพื่อควบคุมการบริ

ชื่อบุคคล  ลักษณะการควบคุมการบริหารงานหรือการดําเนินงานของบุคคล
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ระบุรายละเอียดให ครบถ วน โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพื่อกรอกรายละเอียดได ] 

MHz 

.....................................................………………….….……. 

หน า 17 จาก 23 

ผู�ขอรับใบอนุญาตส�งบุคคลหรือมีพฤติกรรมในการส�งบุคคลเข�าเปAนกรรมการในจํานวนที่มีนัยสําคัญเพื่อควบคุมการบริหารงานหรือการดําเนินงานของนิติบุคคล 

แสดงรายชื่อนิติบุคคลที่ผู�ขอรับใบอนุญาตส�งบุคคลหรือมีพฤติกรรมในการส�งบุคคลเข�าเปAนกรรมการในจํานวนที่มีนัยสําคัญเพื่อควบคุมการบริหารงานหรือการดําเนินงาน 

อการดําเนินงานของบุคคล 



 

  

สํานักงานคณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกจิการโทรคมนาคมแห�งชาติ
 

3.4.5 ผู�ขอรับใบอนุญาตส�งบุคคลหรือมีพฤติกรรมในการส�งบุคคลเข�าเปAนกรรมการในจํานวนที่มีนัยสําคัญเพื่อควบคุมการบริหารงานหรือการดําเนินงาน
ที่เปAนบริษัทมหาชนจํากัดและบริษัทจํากัดที่ถูกถือหุ�นต�อกันในแต�ละทอดทุกทอดตลอดสาย

แสดงรายชื่อนิติบุคคลที่ผู�ขอรับใบอนุญาตถือหุ�นและผู�
ขอรับใบอนุญาตส�งบุคคลหรือมีพฤติกรรมในการส�ง
บุคคลเข�าเปAนกรรมการในจํานวนที่มีนัยสําคัญเพื่อ

ควบคุมการบริหารงานหรือการดําเนินงานของนิติบุคคล  
(ลําดับที่ 1) 

ชื่อนิติบุคคล ชื่อบุคคล  ตําแหน�ง/
พฤติกรรม 

1.   

[ให ระบุรายละเอียดให ครบถ วน โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพื่อกรอกรายละเอียดได 
หมายเหตุ  ในกรณีที่ผู ขอรับใบอนุญาตมีการถือหุ นผ�านนิติบุคคลอื่นที่ถูกถือหุ นต�อกันเป0นทอด

แบบคําขอรับใบอนุญาต 
การอนุญาตให�ใช�คลื่นความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคม ย�าน 900 MHz

แบบที่ 3   รายงานการถือครองหุ�นและการมีอํานาจควบคุม 

ข าพเจ าขอรับรองว�าข อมูลดังกล�าวเป0นจริงทุกประการ  ลงชื่อ……...................................

คณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกจิการโทรคมนาคมแห�งชาติ 

ผู�ขอรับใบอนุญาตส�งบุคคลหรือมีพฤติกรรมในการส�งบุคคลเข�าเปAนกรรมการในจํานวนที่มีนัยสําคัญเพื่อควบคุมการบริหารงานหรือการดําเนินงาน
ที่เปAนบริษัทมหาชนจํากัดและบริษัทจํากัดที่ถูกถือหุ�นต�อกันในแต�ละทอดทุกทอดตลอดสาย 

 

แสดงรายชื่อนิติบุคคลที่นิติบุคคลลําดับที่ 1 ถือหุ�น และ
นิติบุคคลลําดับที่ 1 ส�งบุคคลหรือมีพฤติกรรมในการส�ง

บุคคลเข�าเปAนกรรมการในจํานวนที่มีนัยสําคัญเพื่อ
ควบคุมการบริหารงานหรือการดําเนินงานของนิติบุคคล 

(ลําดับที่ 2) 

แสดงรายชื่อนิติบุคคลที่นิติบุคคลลําดับที่ 
และนิติบุคคลลําดับที่ 
ส�งบุคคลเข�าเปAนกรรมการในจาํนวนที่มีนัยสําคัญเพื่อ

ควบคุมการบริหารงานหรือการดําเนินงานของนิติบุคคล

ชื่อนิติบุคคล ชื่อบุคคล  ตําแหน�ง/
พฤติกรรม 

ชื่อนิติบุคคล 

1.   1. 
2. 

2.   1. 
2. 

ระบุรายละเอียดให ครบถ วน โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพื่อกรอกรายละเอียดได ] 
ในกรณีที่ผู ขอรับใบอนุญาตมีการถือหุ นผ�านนิติบุคคลอื่นที่ถูกถือหุ นต�อกันเป0นทอด ๆ มากกว�าลําดับที่ 3 ให แสดงรายละเอียดของลําดับถัด

MHz 

.....................................................………………….….……. 

หน า 18 จาก 23 

ผู�ขอรับใบอนุญาตส�งบุคคลหรือมีพฤติกรรมในการส�งบุคคลเข�าเปAนกรรมการในจํานวนที่มีนัยสําคัญเพื่อควบคุมการบริหารงานหรือการดําเนินงานของนิติบุคคล 

แสดงรายชื่อนิติบุคคลที่นิติบุคคลลําดับที่ 2 ถือหุ�น  
และนิติบุคคลลําดับที่ 2 ส�งบุคคลหรือมีพฤติกรรมในการ
ส�งบุคคลเข�าเปAนกรรมการในจาํนวนที่มีนัยสําคัญเพื่อ

ควบคุมการบริหารงานหรือการดําเนินงานของนิติบุคคล 
 (ลําดับที่ 3) 

 ชื่อบุคคล  ตําแหน�ง/
พฤติกรรม 

  
  
  
  

ให แสดงรายละเอียดของลําดับถัด ๆ ไปจนกระทั่งถึงลําดับสุดท าย    



 

  

สํานักงานคณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกจิการโทรคมนาคมแห�งชาติ
 

3.4.6 ผู�มีอํานาจควบคุมของผู�ขอรับใบอนุญาตถือครองหุ�นในนิติบุคคลที่เปAนบริษัทมหาชนจํากัดและบริษัทจํากัด
 

แสดงรายชื่อผู�มีอํานาจควบคุมของผู�ขอรับใบอนุญาต

1) 
2) 
3) 
4) 
[ให ระบุรายชื่อให ครบถ วน โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพื่อกรอกรายละเอียด
 
1) 
2) 
3) 
4) 
[ให ระบุรายชื่อให ครบถ วน โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพื่อกรอกรายละเอียด
 

แบบคําขอรับใบอนุญาต 
การอนุญาตให�ใช�คลื่นความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคม ย�าน 900 MHz

แบบที่ 3   รายงานการถือครองหุ�นและการมีอํานาจควบคุม 

ข าพเจ าขอรับรองว�าข อมูลดังกล�าวเป0นจริงทุกประการ  ลงชื่อ……...................................

คณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกจิการโทรคมนาคมแห�งชาติ 

ผู�มีอํานาจควบคุมของผู�ขอรับใบอนุญาตถือครองหุ�นในนิติบุคคลที่เปAนบริษัทมหาชนจํากัดและบริษัทจํากัด 

แสดงรายชื่อผู�มีอํานาจควบคุมของผู�ขอรับใบอนุญาต คําอธิบายลักษณะของผู�มีอํานาจควบคุมของผู�ขอรับใบอนุญาต
(นิยามตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ�และ
วิธีการการควบรวมและการถือหุ นไขว ในกิจการโทรคมนาคม พ

โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพื่อกรอกรายละเอียด] 

1.  บุคคลที่มีสิทธิออกเสียงไม��ว�าโดยทางตรงหรือทางอ
 หุ นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู ขอรับใบอนุญาต
 

ระบุรายชื่อให ครบถ วน โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพื่อกรอกรายละเอียด] 

2.  บุคคลที่ตามพฤติกรรมสามารถควบคุมการแต�งตั้ง
 ผู ขอรับใบอนุญาต 

MHz 

.....................................................………………….….……. 

หน า 19 จาก 23 

คําอธิบายลักษณะของผู�มีอํานาจควบคุมของผู�ขอรับใบอนุญาต 
นิยามตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ�และ
วิธีการการควบรวมและการถือหุ นไขว ในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ข อ 2 (13)) 

าโดยทางตรงหรือทางอ อมตั้งแต� 25% ขึ้นไปของจํานวน
หุ นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู ขอรับใบอนุญาต  

บุคคลที่ตามพฤติกรรมสามารถควบคุมการแต�งตั้ง หรือถอดถอนกรรมการของ      



 

  

สํานักงานคณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกจิการโทรคมนาคมแห�งชาติ
 

แสดงรายชื่อผู�มีอํานาจควบคุมของผู�ขอรับใบอนุญาต

1) 
2) 
3) 
4) 
[ให ระบุรายชื่อให ครบถ วน โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพื่อกรอกรายละเอียด
 
1) 
2) 
3) 
4) 
[ให ระบุรายชื่อให ครบถ วน โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพื่อกรอกรายละเอียด
 
 

แบบคําขอรับใบอนุญาต 
การอนุญาตให�ใช�คลื่นความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคม ย�าน 900 MHz

แบบที่ 3   รายงานการถือครองหุ�นและการมีอํานาจควบคุม 

ข าพเจ าขอรับรองว�าข อมูลดังกล�าวเป0นจริงทุกประการ  ลงชื่อ……...................................

คณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกจิการโทรคมนาคมแห�งชาติ 

แสดงรายชื่อผู�มีอํานาจควบคุมของผู�ขอรับใบอนุญาต คําอธิบายลักษณะของผู�มีอํานาจควบคุมของผู�ขอรับใบอนุญาต
(นิยามตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ
วิธีการการควบรวมและการถือหุ นไขว ในกิจการโทรคมนาคม พ

ระบุรายชื่อให ครบถ วน โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพื่อกรอกรายละเอียด] 

3.  บุคคลที่ตามพฤติกรรมสามารถควบคุมผู ซึ่งรับผิดชอบในการกําหนดนโยบาย
 ผู บริหารการจัดการหรือการดําเนินงานของผู ขอรับใบอนุญาตให ปฏิบัติตามคําสั่ง 
 ของตนในการกําหนดนโยบายการจัดการหรือการดําเนินงานของผู ขอรับใบอนุญาต

โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพื่อกรอกรายละเอียด] 

4.  บุคคลที่ตามพฤติกรรมมีการดําเนินงานในผู ขอรับใบอนุญาตหรือมีความรับผิดชอบ
 ในการดําเนินงานของผู ขอรับใบอนุญาตเยี่ยงผู บริหาร รวมทั้งบคุคลที่มีตําแหน�งซึ่งมี
 อํานาจหน าที่เช�นเดียวกับบุคคลดังกล�าวของ ผู ขอรับใบอนุญาต

MHz 

.....................................................………………….….……. 

หน า 20 จาก 23 

คําอธิบายลักษณะของผู�มีอํานาจควบคุมของผู�ขอรับใบอนุญาต 
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ�และ

วิธีการการควบรวมและการถือหุ นไขว ในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ข อ 2 (13)) 
บุคคลที่ตามพฤติกรรมสามารถควบคุมผู ซึ่งรับผิดชอบในการกําหนดนโยบาย
ผู บริหารการจัดการหรือการดําเนินงานของผู ขอรับใบอนุญาตให ปฏิบัติตามคําสั่ง 
ของตนในการกําหนดนโยบายการจัดการหรือการดําเนินงานของผู ขอรับใบอนุญาต 

บุคคลที่ตามพฤติกรรมมีการดําเนินงานในผู ขอรับใบอนุญาตหรือมีความรับผิดชอบ
ในการดําเนินงานของผู ขอรับใบอนุญาตเยี่ยงผู บริหาร รวมทั้งบคุคลที่มีตําแหน�งซึ่งมี
อํานาจหน าที่เช�นเดียวกับบุคคลดังกล�าวของ ผู ขอรับใบอนุญาต 



 

  

สํานักงานคณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกจิการโทรคมนาคมแห�งชาติ
 

3.4.7 ผู�มีอํานาจควบคุมของผู�ขอรับใบอนุญาต ส�งบุคคลหรือมีพฤตกิรรมในการส�งบุคคลเข�าเปAนกรรมการในจํานวนที่มีนัยสําคัญเพื่อควบคุมการบริหา
การดําเนินงานของนิติบุคคลทีเ่ปAนบริษัทมหาชนจํากัดและบริษัทจํากัด

แสดงรายชื่อผู�มีอํานาจควบคุมของ 
ผู�ขอรับใบอนุญาต 

 
1. 1.

2.
2. 1.

2.
3. 1.

2.
4. 1.

2.
5. 1.

2.
6. 1.

2.
[ให ระบุรายละเอียดให ครบถ วน โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพื่อกรอกรายละเอียดได 

แบบคําขอรับใบอนุญาต 
การอนุญาตให�ใช�คลื่นความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคม ย�าน 900 MHz

แบบที่ 3   รายงานการถือครองหุ�นและการมีอํานาจควบคุม 

ข าพเจ าขอรับรองว�าข อมูลดังกล�าวเป0นจริงทุกประการ  ลงชื่อ……...................................

คณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกจิการโทรคมนาคมแห�งชาติ 

ผู�มีอํานาจควบคุมของผู�ขอรับใบอนุญาต ส�งบุคคลหรือมีพฤตกิรรมในการส�งบุคคลเข�าเปAนกรรมการในจํานวนที่มีนัยสําคัญเพื่อควบคุมการบริหา
การดําเนินงานของนิติบุคคลทีเ่ปAนบริษัทมหาชนจํากัดและบริษัทจํากัด 

แสดงรายชื่อนิติบุคคลที่ผู�มีอํานาจควบคุมฯ ส�งบุคคลหรือมีพฤติกรรมในการส�งบุคคลเข�าเปAนกรรมการในจํานวน
ที่มีนัยสําคัญเพื่อควบคุมการบริหารงานหรือการดําเนินงานของนิติบุคคล

ชื่อนิติบุคคล ชื่อบุคคล  พฤติกรรมควบคุมการบริหารงานหรือการดําเนินงาน
1.  
2.  
1.  
2.  
1.  
2.  
1.  
2.  
1.  
2.  
1.  
2.  

ระบุรายละเอียดให ครบถ วน โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพื่อกรอกรายละเอียดได ] 

MHz 

.....................................................………………….….……. 

หน า 21 จาก 23 

ผู�มีอํานาจควบคุมของผู�ขอรับใบอนุญาต ส�งบุคคลหรือมีพฤตกิรรมในการส�งบุคคลเข�าเปAนกรรมการในจํานวนที่มีนัยสําคัญเพื่อควบคุมการบริหารงานหรือ 

แสดงรายชื่อนิติบุคคลที่ผู�มีอํานาจควบคุมฯ ส�งบุคคลหรือมีพฤติกรรมในการส�งบุคคลเข�าเปAนกรรมการในจํานวน 
ที่มีนัยสําคัญเพื่อควบคุมการบริหารงานหรือการดําเนินงานของนิติบุคคล 

พฤติกรรมควบคุมการบริหารงานหรือการดําเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

สํานักงานคณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกจิการโทรคมนาคมแห�งชาติ
 

3.4.8 ผู�มีอํานาจควบคุมของผู�ขอรับใบอนุญาต ส�งบุคคลหรือมีพฤตกิรรมในการส�งบุคคลเข�าเปAนกรรมการในจํานวนที่มีนัยสําคัญเพื่อควบคุมการบริหา
การดําเนินงานของนิติบุคคลทีเ่ปAนบริษัทมหาชนจํากัดและบริษัทจํากัด ที่ถูกถือหุ�นต�อกันในแต�ละทอดทุกทอดตลอดสาย

แสดงรายชื่อผู�มีอํานาจ
ควบคุมของผู�ขอรับ

ใบอนุญาต 

แสดงรายชื่อนิติบุคคลที่ผู�มีอํานาจควบคุมฯ  
ถือหุ�น และผู�มีอํานาจควบคุมฯ ส�งบุคคลหรือมี
พฤติกรรมในการส�งบุคคลเข�าเปAนกรรมการใน

จํานวนที่มีนัยสําคัญเพื่อควบคุมการ
บริหารงานหรือการดําเนินงานของนิติบุคคล 

(ลําดับที่ 1) 
 ชื่อนิติบุคคล ชื่อบุคคล 

1. 1.  

2.  

[ให ระบุรายละเอียดให ครบถ วน โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพื่อกรอกรายละเอียดได 
หมายเหตุ  ในกรณีที่ผู ขอรับใบอนุญาตมีการถือหุ นผ�านนิติบุคคลอื่นที่ถูกถือหุ นต�อกันเป0นทอด
 

แบบคําขอรับใบอนุญาต 
การอนุญาตให�ใช�คลื่นความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคม ย�าน 900 MHz

แบบที่ 3   รายงานการถือครองหุ�นและการมีอํานาจควบคุม 

ข าพเจ าขอรับรองว�าข อมูลดังกล�าวเป0นจริงทุกประการ  ลงชื่อ……...................................

คณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกจิการโทรคมนาคมแห�งชาติ 

ผู�มีอํานาจควบคุมของผู�ขอรับใบอนุญาต ส�งบุคคลหรือมีพฤตกิรรมในการส�งบุคคลเข�าเปAนกรรมการในจํานวนที่มีนัยสําคัญเพื่อควบคุมการบริหา
การดําเนินงานของนิติบุคคลทีเ่ปAนบริษัทมหาชนจํากัดและบริษัทจํากัด ที่ถูกถือหุ�นต�อกันในแต�ละทอดทุกทอดตลอดสาย 

แสดงรายชื่อนิติบุคคลที่ผู�มีอํานาจควบคุมฯ  
ถือหุ�น และผู�มีอํานาจควบคุมฯ ส�งบุคคลหรือมี
พฤติกรรมในการส�งบุคคลเข�าเปAนกรรมการใน

จํานวนที่มีนัยสําคัญเพื่อควบคุมการ
บริหารงานหรือการดําเนินงานของนิติบุคคล 

 

แสดงรายชื่อนิติบุคคลที่นิติบุคคลลําดับที่ 1 ถือ
หุ�น และนิติบุคคลลําดับที่ 1 ส�งบุคคลหรือมี

พฤติกรรมในการส�งบุคคลเข�าเปAนกรรมการใน
จํานวนที่มีนัยสําคัญเพื่อควบคุมการ

บริหารงานหรือการดําเนินงานของนิติบุคคล  
(ลําดับที่ 2) 

แสดงรายชื่อนิติบุคคลที่นิติบุคคลลําดับที่ 
หุ�น และนิติบุคคลลํา

พฤติกรรมในการส�งบุคคลเข�าเปAนกรรมการใน
จํานวนที่มีนัยสําคัญเพื่อควบคุมการบริหารงาน
หรือการดําเนินงานของนิติบุคคล 

ชื่อบุคคล  ตําแหน�ง/
พฤติกรรม 

ชื่อนิติบุคคล ชื่อบุคคล  ตําแหน�ง/
พฤติกรรม 

ชื่อนิติบุคคล

 1.   1. 
2. 

2.   1. 
2. 

 1.   1. 
2. 

2.   1. 
2. 

ระบุรายละเอียดให ครบถ วน โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพื่อกรอกรายละเอียดได ] 
ในกรณีที่ผู ขอรับใบอนุญาตมีการถือหุ นผ�านนิติบุคคลอื่นที่ถูกถือหุ นต�อกันเป0นทอด ๆ มากกว�าลําดับที่ 3 ให แสดงรายละเอียดของลําดับถัด

MHz 

.....................................................………………….….……. 

หน า 22 จาก 23 

ผู�มีอํานาจควบคุมของผู�ขอรับใบอนุญาต ส�งบุคคลหรือมีพฤตกิรรมในการส�งบุคคลเข�าเปAนกรรมการในจํานวนที่มีนัยสําคัญเพื่อควบคุมการบริหารงานหรือ 

แสดงรายชื่อนิติบุคคลที่นิติบุคคลลําดับที่ 2 ถือ
หุ�น และนิติบุคคลลําดับที่ 2 ส�งบุคคลหรือมี

พฤติกรรมในการส�งบุคคลเข�าเปAนกรรมการใน
จํานวนที่มีนัยสําคัญเพื่อควบคุมการบริหารงาน
หรือการดําเนินงานของนิติบุคคล (ลําดับที่ 3) 

ชื่อนิติบุคคล ชื่อบุคคล  ตําแหน�ง/
พฤติกรรม 

  
  
  
  
  
  
  
  

ให แสดงรายละเอียดของลําดับถัด ๆ ไป จนกระทั่งถึงลําดับสุดท าย    



 

  

สํานักงานคณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกจิการโทรคมนาคมแห�งชาติ
 

คํารับรองของผู�ขอรับใบอนุญาตในการยื่นแบบคําขอ 
1) ข าพเจ าขอรับรองว�าได อ�านและเข าใจหลักเกณฑ�และวิธีการอนุญาตตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง

เรื่อง หลักเกณฑ�และวิธีการอนุญาตให ใช คลื่นความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคม ย�าน 
เงื่อนไขใด ๆ 

2) ข าพเจ าขอรับรองว�าข อมูลที่กรอกในแบบคําขอนี้และเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขอรับใบอนุญาตถูกต องครบถ วนและเป0นความจริงทุกประก
3) กรณีปรากฏในภายหลังว�าข าพเจ าขาดคุณสมบัติข อหนึ่งข อใด หรือทําเอกสารเท็จ หรือให ข อมูลอันเป0นเท็จ 

ข าพเจ ายินยอมให คณะกรรมการยกเลิกหรือเพิกถอนใบอนุญาตได ทันที
4) ข าพเจ ายอมรับว�าข อมูลที่ปรากฏตามเอกสารฉบับนี้ จะนําม

นําส�งข อมูลดังกล�าวให แก�บุคคลที่สาม ที่ได รับมอบหมายจากสํานักงานเพื่อดําเนินการประเมินผลข อมูลอันเป0นไปตามหลักเกณฑ�และวิธีการอ
MHz และหลักเกณฑ�อื่นที่เกี่ยวข อง 

 

 ลงชื่อ   …..................…..………………………….. ผู มีอํานาจกระทาํการผูกพันนิตบิุคคล 
         (………………………..…....................….)  
 วัน/เดือน/ป_ …....................…………………… 

 ลงชื่อ   …..................…..………………………….. ผู มีอํานาจกระทาํการผูกพันนิตบิุคคล 
         (………………………..…....................….)  
 วัน/เดือน/ป_ …....................…………………… 

 ลงชื่อ   …..................…..………………………….. ผู มีอํานาจกระทาํการผูกพันนิตบิุคคล 
         (………………………..…....................….)   
 วัน/เดือน/ป_ …....................…………………… 
  

แบบคําขอรับใบอนุญาต 
การอนุญาตให�ใช�คลื่นความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคม ย�าน 900 MHz

แบบที่ 3   รายงานการถือครองหุ�นและการมีอํานาจควบคุม 

ข าพเจ าขอรับรองว�าข อมูลดังกล�าวเป0นจริงทุกประการ  ลงชื่อ……...................................

คณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกจิการโทรคมนาคมแห�งชาติ 

ข าพเจ าขอรับรองว�าได อ�านและเข าใจหลักเกณฑ�และวิธีการอนุญาตตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน�
หลักเกณฑ�และวิธีการอนุญาตให ใช คลื่นความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคม ย�าน 890 - 895 MHz/935 - 940 MHz และยินยอมปฏิบัติตามข อกําหนดทั้งหมดโดยไม�มี

ข าพเจ าขอรับรองว�าข อมูลที่กรอกในแบบคําขอนี้และเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขอรับใบอนุญาตถูกต องครบถ วนและเป0นความจริงทุกประก
ว�าข าพเจ าขาดคุณสมบัติข อหนึ่งข อใด หรือทําเอกสารเท็จ หรือให ข อมูลอันเป0นเท็จ เพื่อให คณะกรรมการพิจารณาว�ามีคุณสมบัติเป0นผู ขอรับใบอนุญาต

ข าพเจ ายินยอมให คณะกรรมการยกเลิกหรือเพิกถอนใบอนุญาตได ทันที 
ข าพเจ ายอมรับว�าข อมูลที่ปรากฏตามเอกสารฉบับนี้ จะนํามาใช ประกอบการพิจารณาอนุญาตให ใช คลื่นความถี่ย�าน 900 MHz เท�านั้น และสํานักงานสงวนสิทธิ์ในการที่จะ
นําส�งข อมูลดังกล�าวให แก�บุคคลที่สาม ที่ได รับมอบหมายจากสํานักงานเพื่อดําเนินการประเมินผลข อมูลอันเป0นไปตามหลักเกณฑ�และวิธีการอ

ผู มีอํานาจกระทาํการผูกพันนิตบิุคคล (บุคคลที่ 1)  

ผู มีอํานาจกระทาํการผูกพันนิตบิุคคล (บุคคลที่ 2)  

ผู มีอํานาจกระทาํการผูกพันนิตบิุคคล (บุคคลที่ 3)  

MHz 

.....................................................………………….….……. 

หน า 23 จาก 23 

กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ       
และยินยอมปฏิบัติตามข อกําหนดทั้งหมดโดยไม�มี

ข าพเจ าขอรับรองว�าข อมูลที่กรอกในแบบคําขอนี้และเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขอรับใบอนุญาตถูกต องครบถ วนและเป0นความจริงทุกประการ   
เพื่อให คณะกรรมการพิจารณาว�ามีคุณสมบัติเป0นผู ขอรับใบอนุญาต

เท�านั้น และสํานักงานสงวนสิทธิ์ในการที่จะ
นําส�งข อมูลดังกล�าวให แก�บุคคลที่สาม ที่ได รับมอบหมายจากสํานักงานเพื่อดําเนินการประเมินผลข อมูลอันเป0นไปตามหลักเกณฑ�และวิธีการอนุญาตให ใช คลื่นความถี่ย�าน 900 



 

การอนุญาตให�ใช�คล่ืนความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคม

แบบท่ี 4 ผู�มีสิทธิถือครองและเข�าถึงข�อมูลของผู�ขอรับใบอนุญาตให�ใช�คล่ืนความถ่ี 
 

ข�าพเจ�าขอรับรองวาข�อมูลดังกลาวเป�นจริงทุกประการ  ลงช่ือ

สํานักงานคณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน& และกจิการโทรคมนาคมแหงชาติ
 

1. ชื่อนิติบุคคลของผู�ขอรับใบอนุญาต

 

2. ผู�ได�รับมอบอํานาจ 

 
 

ให�ระบุรายละเอียดบุคคลซ่ึงผู�ขอรับใบอนุญา
อนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ีที่ไมได�เป1ดเผยตอสาธารณะ 
ข�อมูลเก่ียวกับกระบวนการประมูล
ทั้งนี้ รายชื่อบุคคลผู�ที่ได�รับมอบอํานาจ
ไมได�ดํารงตําแหนงอยางเป�นทางการใน
ทางการเงิน ซ่ึงเป�นผู�ทีไ่ด�รับข�อมูล
ยาน 900 MHz ของผู�ขอรับใบอนุญาต

  ชื่อ-สกุล 

  (ชื่อเต็มของบุคคล

 1)  

 2)  

 3)  

 4)  

 5)  

 6)  

 7)  

 8)  

 9)  

 10)  

 
 

แบบคําขอรับใบอนุญาต 
การอนุญาตให�ใช�คล่ืนความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคม ย/าน 

ผู�มีสิทธิถือครองและเข�าถึงข�อมูลของผู�ขอรับใบอนุญาตให�ใช�คล่ืนความถ่ี 

ข�าพเจ�าขอรับรองวาข�อมูลดังกลาวเป�นจริงทุกประการ  ลงช่ือ…….......................

คณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน& และกจิการโทรคมนาคมแหงชาติ 

ชื่อนิติบุคคลของผู�ขอรับใบอนุญาต (ให�ระบุชื่อนิติบุคคลตามที่ปรากฏในเอกสารประกอบ

ระบุรายละเอียดบุคคลซ่ึงผู�ขอรับใบอนุญาตมอบอํานาจในการเข�าถึงข�อมูลใด ๆ เก่ียวกับการเข�ารวม
ที่ไมได�เป1ดเผยตอสาธารณะ และให�หมายรวมถึงข�อมูลที่เก่ียวข�องอ่ืน

ข�อมูลเก่ียวกับกระบวนการประมูลเทานั้น 
ได�รับมอบอํานาจนี้ ให�หมายรวมถึงบุคคลที่ไมได�เป�นพนักงานของผู�ขอรับใบอนุญาต หรือ

เป�นทางการในหนวยงานผู�ขอรับใบอนุญาต เชน นักบัญชี ผู�ตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษา
ได�รับข�อมูลที่ไมได�เป1ดเผยตอสาธารณะเก่ียวกับการเข�ารวมขอรับ

ของผู�ขอรับใบอนุญาตด�วย 

อาชีพ บทบาทหน�าที ่

ชื่อเต็มของบุคคล) (ระบุอาชพีหลัก) (บทบาทหน�าที่ในการ
ขอรับอนุญาตให�ใช�

คลื่นความถ่ี) 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ย/าน 900 MHz 

ผู�มีสิทธิถือครองและเข�าถึงข�อมูลของผู�ขอรับใบอนุญาตให�ใช�คล่ืนความถ่ี  

...........................………………….….……. 

หน�า 1 จาก 2 

ระบุชื่อนิติบุคคลตามที่ปรากฏในเอกสารประกอบคําขอ) 

เก่ียวกับการเข�ารวมการขอรับ
ข�อมูลที่เก่ียวข�องอ่ืน ๆ ไมจํากัดเฉพาะ

รวมถึงบุคคลที่ไมได�เป�นพนักงานของผู�ขอรับใบอนุญาต หรือ
ตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษา

ขอรับอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ี

หน/วยงาน 

(ชื่อเต็มของหนวยงาน
กรณีไมได�เป�นพนักงาน
ของผู�ขอรับใบอนุญาต) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

การอนุญาตให�ใช�คล่ืนความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคม

แบบท่ี 4 ผู�มีสิทธิถือครองและเข�าถึงข�อมูลของผู�ขอรับใบอนุญาตให�ใช�คล่ืนความถ่ี 
 

ข�าพเจ�าขอรับรองวาข�อมูลดังกลาวเป�นจริงทุกประการ  ลงช่ือ

สํานักงานคณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน& และกจิการโทรคมนาคมแหงชาติ
 

3. เอกสารประกอบคําขอ  

 โปรดแนบเอกสารตอไปนีท้ี่รับรองสําเนาถูกต�องของผู�ได�รับมอบอํานาจแตละราย
� หนังสือมอบอํานาจตามกฎหมาย
� สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ�านของผู�

คํารับรองของผู�ขอรับใบอนุญาตในการย่ืนแบบคําขอ
1) ข�าพเจ�าขอรับรองวาได�อานและเข�าใจหลักเกณฑ&และวิธีการอนุญาตตามประกาศคณะกรรมการ

เสียง กิจการโทรทัศน& และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
สําหรับกิจการโทรคมนาคม ยาน 
โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ 

2) ข�าพเจ�าขอรับรองวาข�อมูลที่กรอกในแบบคําขอนี้และเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขอรับใบอนุญาต
ถูกต�องครบถ�วนและเป�นความจริงทุกประการ  

3) กรณีปรากฏในภายหลังวาข�าพเจ�าขาดคุณสมบัติข�อหนึ่งข�อใด หรือทําเอกสารเท็จ หรือให�ข�อมูลอันเป�นเท็จ
เพื่อให�คณะกรรมการพิจารณาวามีคุณสมบัติเป�นผู�ขอรับใบอนุญาต
เพิกถอนใบอนุญาตได�ทันที 

4) ข�าพเจ�ายอมรับวาข�อมูลที่ปรากฏตามเอกสารฉบับนี้ 
ยาน 900 MHz เทานั้น และสํานักงานสงวนสิทธิ์ในการที่จะนําสงข�อมูลดังกลาวให�แกบุคคลที่สาม ที่ได�รับ
มอบหมายจากสํานักงานเพื่อดําเนินการประเมินผลข�อมูลอันเป�นไปตามหลักเกณฑ&และวิธีการอนุญาตให�ใช�
ความถ่ียาน 900 MHz และหลักเกณฑ&อ่ืนที่เก่ียวข�อง

 

 
 ลงชื่อ  …..................…..………………………….. 
  
          (…………………………..…....................

 วัน/เดือน/ปP …....................……………………
 
 ลงชื่อ  …..................…..………………………….. 
  
          (…………………………..…....................

 วัน/เดือน/ปP …....................……………………
 
 ลงชื่อ  …..................…..………………………….. 
  
          (…………………………..…....................

 วัน/เดือน/ปP …....................……………………
 

แบบคําขอรับใบอนุญาต 
การอนุญาตให�ใช�คล่ืนความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคม ย/าน 

ผู�มีสิทธิถือครองและเข�าถึงข�อมูลของผู�ขอรับใบอนุญาตให�ใช�คล่ืนความถ่ี 

ข�าพเจ�าขอรับรองวาข�อมูลดังกลาวเป�นจริงทุกประการ  ลงช่ือ…….......................

คณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน& และกจิการโทรคมนาคมแหงชาติ 

รับรองสําเนาถูกต�องของผู�ได�รับมอบอํานาจแตละราย  
หนังสือมอบอํานาจตามกฎหมาย 

บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ�านของผู�มอบอํานาจและผู�รับมอบอํานาจ

ในการย่ืนแบบคําขอ 
ข�าพเจ�าขอรับรองวาได�อานและเข�าใจหลักเกณฑ&และวิธีการอนุญาตตามประกาศคณะกรรมการ

และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เร่ือง หลักเกณฑ&และวิธีการอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ี
ยาน 890 - 895 MHz/935 - 940 MHz และยินยอมปฏิบัติตามข�อกําหนดทั้งหมด

ข�าพเจ�าขอรับรองวาข�อมูลที่กรอกในแบบคําขอนี้และเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขอรับใบอนุญาต
ถูกต�องครบถ�วนและเป�นความจริงทุกประการ   

วาข�าพเจ�าขาดคุณสมบัติข�อหนึ่งข�อใด หรือทําเอกสารเท็จ หรือให�ข�อมูลอันเป�นเท็จ
เพื่อให�คณะกรรมการพิจารณาวามีคุณสมบัติเป�นผู�ขอรับใบอนุญาต ข�าพเจ�ายินยอมให�คณะกรรมการยกเลิกหรือ

ข�าพเจ�ายอมรับวาข�อมูลที่ปรากฏตามเอกสารฉบับนี้ จะนํามาใช�ประกอบการพิจารณาอนุญาตให�ใช�
เทานั้น และสํานักงานสงวนสิทธิ์ในการที่จะนําสงข�อมูลดังกลาวให�แกบุคคลที่สาม ที่ได�รับ

มอบหมายจากสํานักงานเพื่อดําเนินการประเมินผลข�อมูลอันเป�นไปตามหลักเกณฑ&และวิธีการอนุญาตให�ใช�
และหลักเกณฑ&อ่ืนที่เก่ียวข�อง 

…..………………………….. ผู�มีอํานาจกระทําการผูกพันนิตบิุคคล (บุคคลที่ 

....................….)  

…………………… 

…..………………………….. ผู�มีอํานาจกระทําการผูกพันนิตบิุคคล (บุคคลที่ 

....................….)  

…………………… 

…..………………………….. ผู�มีอํานาจกระทําการผูกพันนิตบิุคคล (บุคคลที่ 

....................….)  

…………………… 
 

ย/าน 900 MHz 

ผู�มีสิทธิถือครองและเข�าถึงข�อมูลของผู�ขอรับใบอนุญาตให�ใช�คล่ืนความถ่ี  

...........................………………….….……. 

หน�า 2 จาก 2 

มอบอํานาจและผู�รับมอบอํานาจ 

ข�าพเจ�าขอรับรองวาได�อานและเข�าใจหลักเกณฑ&และวิธีการอนุญาตตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจาย
หลักเกณฑ&และวิธีการอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ี

และยินยอมปฏิบัติตามข�อกําหนดทั้งหมด

ข�าพเจ�าขอรับรองวาข�อมูลที่กรอกในแบบคําขอนี้และเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขอรับใบอนุญาต

วาข�าพเจ�าขาดคุณสมบัติข�อหนึ่งข�อใด หรือทําเอกสารเท็จ หรือให�ข�อมูลอันเป�นเท็จ 
ข�าพเจ�ายินยอมให�คณะกรรมการยกเลิกหรือ

จะนํามาใช�ประกอบการพิจารณาอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ี 
เทานั้น และสํานักงานสงวนสิทธิ์ในการที่จะนําสงข�อมูลดังกลาวให�แกบุคคลที่สาม ที่ได�รับ

มอบหมายจากสํานักงานเพื่อดําเนินการประเมินผลข�อมูลอันเป�นไปตามหลักเกณฑ&และวิธีการอนุญาตให�ใช�คลื่น

บุคคลที่ 1)  

บุคคลที่ 2)  

บุคคลที่ 3)  



 

แบบค ำขอรับใบอนุญำต 
กำรอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ส ำหรับกิจกำรโทรคมนำคม ย่ำน 900 MHz 

แบบท่ี 5  หนังสือยินยอมของผู้ขอรับใบอนุญำต 
 

 

        



 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกจิกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกจิกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ หน้ำ 1 จำก 3 
 

หนังสือยินยอมของผู้ขอรับใบอนุญำต 
 
 เพ่ือด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมมำตรำ 45 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นควำมถี่และ
ก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 และประกำศ
คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีกำรอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ส ำหรับกิจกำรโทรคมนำคม ย่ำน 890 - 895 MHz/935 - 940 MHz (ประกำศฯ) 
ซึ่ งมีผลให้คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์  และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ 
(คณะกรรมกำร) พิจำรณำและก ำหนดวิธีกำรให้ใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่โดยวิธีกำรประมูล และเพ่ือให้
กระบวนกำรประมูลเป็นไปอย่ำงเรียบร้อย มีกำรจัดกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลสำรสนเทศต่ำง  ๆ อย่ำง
โปร่งใส ให้กระบวนกำรจัดสรรทรัพยำกรโทรคมนำคมของชำติเป็นไปเพ่ือประโยชน์สำธำรณะ และก่อให้เกิด
กำรแข่งขันเสรีและเป็นธรรม  คณะกรรมกำรจึงเห็นควรจัดท ำหนังสือยินยอมของผู้ขอรับใบอนุญำต เพ่ือ
ก ำหนดแนวปฏิบัติที่เหมำะสมส ำหรับผู้ขอรับใบอนุญำต ดังนี้ 
 ข้อ 1 บุคคลตำมหนังสือยินยอม 
 บุคคลที่อยู่ภำยใต้บังคับของหนังสือยินยอมฉบับนี้ ได้แก่ ผู้ขอรับใบอนุญำต ให้หมำยรวมถึง 
ผู้แทน ผู้มีสิทธิถือครองและเข้ำถึงข้อมูลสำรสนเทศ ตลอดจนผู้ที่มีควำมเกี่ยวข้องกับผู้ขอรับใบอนุญำต โดยไม่
จ ำกัดประเภทของควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้ขอรับใบอนุญำตและผู้ที่มีควำมเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ควำมสัมพันธ์ดังกล่ำว 
อำจเกิดโดยปริยำยหรือชัดแจ้ง มีกำรท ำเป็นหนังสือหรือไม่ก็ตำม ให้ถือว่ำผู้ขอรับใบอนุญำตต้องรับผิดชอบต่อ
กำรกระท ำของบุคคลดังกล่ำวตำมหนังสือยินยอมนี้ อำทิ พนักงำน ลูกจ้ำงและที่ปรึกษำของผู้ขอรับใบอนุญำต  
 ข้อ 2 ข้อมูลสำรสนเทศท่ีต้องรักษำเป็นควำมลับ (confidentiality) 
 2.1 ข้อมูลสำรสนเทศที่ต้องรักษำเป็นควำมลับตำมหนังสือยินยอมนี้ หมำยถึง 
  ก. ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่ำประมูล  
  ข. ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับรำคำ  
  ค. ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับแผนกำรด ำเนินธุรกิจ แผนกำรจัดสร้ำงโครงข่ำย นโยบำย ข้อมูล
ทำงกำรเงิน กำรตลำด ต้นทุน แผนกำรด ำเนินงำน และกำรประเมินต้นทุนกฎระเบียบต่ำง ๆ 
  ง. ข้อมูลด้ำนเทคนิค อำทิ ลักษณะประเภทโครงข่ำย อุปกรณ์ แหล่งที่มำ สถำนที่ผลิต  
ผู้จ ำหน่ำย รำคำซื้อขำย รำคำตลำด และข้อมูลที่เก่ียวข้องกับสิทธิทรัพย์สินทำงปัญญำ  
  จ. ข้อมูลด้ำนบุคลำกร กำรจัดจ้ำงบุคคล หน้ำที่ของบุคคล และรำยชื่อบุคคลที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับกำรประมูล 
  ฉ. ข้อมูลหรือพฤติกรรมอ่ืนใดไม่ว่ำจะอยู่ในรูปแบบที่เป็นรูปธรรมหรือนำมธรรมที่
เกี่ยวข้องกับกำรเสนอ กำรก ำหนดรำคำประมูล รำคำต้นทุนกำรผลิต รำยกำรทรัพย์สิน งบประมำณ หรือข้อมูล
อ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับรำคำกำรประมูล ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม 
  ช. ข้อมูลหรือพฤติกรรมอ่ืนใดที่หำกถูกเปิดเผยหรือถูกน ำไป ไม่ว่ำบำงส่วนหรือทั้งหมด
อันจะส่งผลหรืออำจส่งผลต่อกำรประเมินมูลค่ำกำรประมูลของผู้ขอรับใบอนุญำต หรือบูรณภำพของกำร
ประมูล อำทิ ข้อมูลเกี่ยวกับมำตรกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย ชื่อบุคคล หรือลักษณะของผู้ขอรับใบอนุญำต
รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรประมูล เป็นต้น 
 2.2 ข้อก ำหนดเรื่องข้อมูลสำรสนเทศที่ต้องรักษำเป็นควำมลับในหมวดนี้ ให้มีผลนับแต่ วันที่
คณะกรรมกำรเปิดให้มีกำรยื่นค ำขอรับใบอนุญำต จนถึงเวลำที่คณะกรรมกำรประกำศผลกำรประมูล ณ วันที่
กำรประมูลคลื่นควำมถ่ีสิ้นสุด 
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 ข้อ 3 ข้อจ ำกัดพฤติกรรมสมยอมในกำรตกลงรำคำประมูล  (anti-collusion behaviour) 
           3.1 ห้ำมมิให้มีกำรติดต่อ สื่อสำร ร่วมมือ ปรึกษำ เปิดเผย แลกเปลี่ยน ท ำสัญญำหรือควำม    
ตกลง ในรูปแบบใด ๆ รวมถึงกำรพยำยำมกระท ำพฤติกรรมดังกล่ำว ไม่ว่ำจะโดยลำยลักษณ์อักษร สัญลักษณ์ 
หรือโดยวำจำ ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม ไม่ว่ำจะเป็นกำรสื่อสำรทำงเดียวหรือหลำยทำง ระหว่ำงบุคคลที่มิใช่ ผู้
ขอรับใบอนุญำตฝ่ำยเดียวกันหรือผู้เกี่ยวข้องฝ่ำยเดียวกัน อันเป็นกำรจ ำกัดหรือลดกำรแข่งขันในกำรประมูล
คลื่นควำมถีย่่ำน 900 MHz 
 3.2 นอกเหนือไปจำกข้อก ำหนดตำมหนังสือยินยอมฉบับนี้ ให้บุคคลที่อยู่ภำยใต้บังคับของ
หนังสือยินยอมฉบับนี้อยู่ภำยใต้บังคับแห่งพระรำชบัญญัติว่ำด้วยควำมผิดเกี่ยวกับกำรเสนอรำคำต่อหน่วยงำน
ของรัฐ พ.ศ. 2542 หำกปรำกฏพฤติกำรณ์ที่เป็นลักษณะควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติดังกล่ำว  
 3.3 ข้อจ ำกัดพฤติกรรมสมยอมในกำรตกลงรำคำประมูลในหมวดนี้ ให้มีผลนับแต่วันที่
คณะกรรมกำรเปิดให้มีกำรยื่นค ำขอรับใบอนุญำต จนถึงเวลำที่คณะกรรมกำรประกำศผลกำรประมูล ณ วันที่
กำรประมูลคลื่นควำมถ่ีสิ้นสุด 
 ข้อ 4 กำรปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ ระยะเวลำ วิธีกำร และเงื่อนไขตำมประกำศฯ 
 ผู้ขอรับใบอนุญำตจะต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ ระยะเวลำ วิธีกำร และเงื่อนไขตำมประกำศฯ 
อย่ำงเคร่งครัด  
 ข้อ 5 ควำมรับผิด   
 5.1 ในกรณีมีกำรกระท ำ หรือละเว้นกำรกระท ำที่เป็นกำรฝ่ำฝืนข้อก ำหนดตำมหนังสือ
ยินยอมฉบับนี้ คณะกรรมกำรสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำตัดสิทธิกำรเข้ำร่วมกำรประมูล ริบหลักประกันในกำร
ประมูล หรือให้รับผิดชดใช้ค่ำเสียหำยหรือค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรให้ใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ย่ำน 900 
MHz โดยกำรประมูลดังกล่ำว ตลอดจนค่ำใช้จ่ำยที่จะเกิดขึ้นหำกจะต้องมีกำรจัดประมูลคลื่นควำมถี่ใหม่ เต็ม
จ ำนวน  
 บุคคลตำมวรรคแรกยินยอมให้หักค่ำเสียหำยหรือค่ำใช้จ่ำยข้ำงต้นจำกเงินหลักประกันกำร
ประมูลเพื่อชดใช้ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้น หรือค่ำเสียหำยใด ๆ ที่มีต่อคณะกรรมกำร 
 5.2 ในกรณีที่ผู้ชนะกำรประมูลไม่ด ำเนินกำรตำมเงื่อนไขก่อนรับใบอนุญำตให้ถูกต้อง               
และครบถ้วนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ให้ถือว่ำผู้ชนะกำรประมูลสละสิทธิ์ที่จะได้รับใบอนุญำตให้ใช้คลื่น
ควำมถี่ย่ำน 900 MHz คณะกรรมกำรจะด ำเนินกำรริบหลักประกันกำรประมูล และผู้ชนะกำรประมูลรำย
ดังกล่ำวต้องชดใช้ค่ำเสียหำยเบื้องต้นเป็นจ ำนวนเงินไม่น้อยกว่ำ 5,699,000,000 บำท (ห้ำพันหกร้อยเก้ำสิบ
เก้ำล้ำนบำทถ้วน) 
 ข้อ 6 กำรแจ้งกำรฝ่ำฝืนตำมหนังสือยินยอม 
 ผู้แจ้งเหตุ ให้เบำะแส ข้อเท็จจริง ข้อมูลสำรสนเทศ หรือกระท ำกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดเพ่ือส่ง
มอบหรือให้ได้มำซึ่งหลักฐำนอันเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินสอบสวนกำรฝ่ำฝืนข้อก ำหนดใดตำมหนังสือ
ยินยอมนี้ ผู้นั้นจะได้รับกำรรักษำข้อมูลสำรสนเทศส่วนบุคคลตลอดจนแหล่งที่มำของข้อมูลสำรสนเทศดังกล่ำว  
 ข้อ 7 กำรแสวงประโยชน์โดยมิชอบจำกข้อมูลสำรสนเทศ 
 ห้ำมมิให้บุคคลใดที่เข้ำถึงข้อมูลสำรสนเทศตำมหนังสือยินยอมนี้และข้อมูลอ่ืนใดที่ได้จำกกำร
เข้ำร่วมกำรประมูลคลื่นควำมถี่ย่ำน 900 MHz ที่มิใช่ข้อมูลสำธำรณะ น ำข้อมูลดังกล่ำวไปใช้หรือเปิดเผยแก่
บุคคลภำยนอก ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม ไม่ว่ำกำรกระท ำดังกล่ำวจะกระท ำเพ่ือประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น 
 
 
 



 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกจิกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกจิกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ หน้ำ 3 จำก 3 
 

 ข้อ 8 กำรรับทรำบและยอมรับในหนังสือยินยอม 
 ผู้ขอรับใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ย่ำน 900 MHz ซึ่งลงลำยมือชื่อในหนังสือยินยอมฉบับนี้ถือ
ว่ำรับทรำบและยอมรับข้อก ำหนดตำมหนังสือยินยอมนี้ 

 
 ลงชื่อ  …..................…..………………………….. ผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรผูกพันนิตบิุคคล (บุคคลที่ 1)  
  
          (…………………………..…....................….)  

 วัน/เดือน/ป ี…....................…………………… 
 
 ลงชื่อ  …..................…..………………………….. ผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรผูกพันนิตบิุคคล (บุคคลที่ 2)  
  
          (…………………………..…....................….)  

 วัน/เดือน/ป ี…....................…………………… 
 
 ลงชื่อ  …..................…..………………………….. ผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรผูกพันนิตบิุคคล (บุคคลที่ 3)  
  
          (…………………………..…....................….)  

 วัน/เดือน/ป ี…....................…………………… 
 
  

 
 



 

การอนุญาตให�ใช�คล่ืนความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคม

แบบท่ี 6  หนังสือค้ําประกันจากธนาคาร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบคําขอรับใบอนุญาต 
การอนุญาตให�ใช�คล่ืนความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคม ย'าน 

หนังสือค้ําประกันจากธนาคารซ่ึงผู�ชนะการประมูลจะต�องจัดส'งภายใน 
นับแต'วันท่ีได�รับหนังสือแจ�งเป0นผู�ชนะการประมูล

ย'าน 900 MHz  

ผู�ชนะการประมูลจะต�องจัดส'งภายใน 90 วัน 
ผู�ชนะการประมูล 

 



 

 

 

หนังสือค้ําประกัน 

เลขที่ .............................................................. วันที ่ .............................................................. 
 

  ข�าพเจ�า             (ชื่อธนาคาร)     สํานักงานตั้งอยู เลขที่         ถนน           
ตําบล/แขวง        อําเภอ/เขต    จังหวัด         
โดย      ผู�มีอํานาจลงนามผูกพันธนาคาร  ขอทําหนังสือคํ้าประกันฉบับนี้ให�ไว�ต อสํานักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน3 และกิจการโทรคมนาคมแห งชาติซ่ึงต อไปนี้เรียกว า “สํานักงาน” ดัง
มีข�อความต อไปนี้ 

  1. ตามที่   (ใส ชื่อนิติบุคคลผู�ชนะการประมูล)    ซ่ึงต อไปนี้เรียกว า “ผู�ชนะการประมูล 
และ/หรือ ผู�รับใบอนุญาต” ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน3 และกิจการโทรคมนาคม
แห งชาติ เร่ือง หลักเกณฑ3และวิธีการอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคม ย าน 890 - 895 MHz/      
935 - 940 MHz 

  ข�าพเจ�ายอมผูกพันตนโดยไม มีเงื่อนไข ที่จะคํ้าประกันชนิดเพิกถอนไม ได�เช นเดียวกับลูกหนี้ชั้นต�น  
ในการชําระเงินประมูลคลื่นความถ่ีย าน 900 MHz ต อสํานักงานจํานวนไม เกิน                 .บาท 
(     ) ในกรณีที่      (ชื่อนิติบุคคลผู�ชนะประมูล)         .  
มิได�ปฏิบัติภาระหน�าที่ตามเงื่อนไขการชําระเงินประมูลคลื่นความถ่ีย าน 900 MHz ภายในระยะเวลาที่กําหนด 
ในประกาศ โดยข�าพเจ�าตกลงจะชําระหนี้แทน     (ชื่อนิติบุคคลผู�ชนะการประมูล)             . 
ตามหนังสือคํ้าประกันนี้ทั้งสิ้นทันทีที่สํานักงาน มีหนังสือแจ�งให�ชําระหนี้ และข�าพเจ�าจะไม อ�างสิทธิใด ๆ เพื่อโต�แย�ง และ
สํานักงานไม จําเปHนต�องเรียกร�องให�    (ชื่อนิติบุคคลผู�ชนะการประมูล)               .
ชําระหนี้นั้นก อน  

  2. หากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน3 และกิจการโทรคมนาคมแห งชาติ ขยาย
กําหนดเวลาในการชําระเงินประมูลคลื่นความถ่ีย าน 900 MHz ออกไป ให�ถือว าข�าพเจ�ายินยอมในกรณีนั้น ๆ ด�วย 

 3. ข�าพเจ�าจะไม เพิกถอนการคํ้าประกันนี้ไม ว ากรณีใด ๆ  ทั้งสิ้น 

   ข�าพเจ�าได�ลงนามและประทบัตราไว�ต อหน�าพยานเปHนสาํคัญ 

 

      (ลงชื่อ)........................................................ผู�คํ้าประกัน 

       (.......................................................) 

      ตําแหน ง..................................................... 

      (ลงชื่อ)..............................................................พยาน 

       (........................................................) 

      ตําแหน ง...................................................... 

      (ลงชื่อ)..............................................................พยาน 

       (........................................................) 

      ตําแหน ง...................................................... 



 

 

ภาคผนวก ข 
กฎการประมูล 

 
 ๑. วิธีการประมูล 

  คณะกรรมการจะเปิดประมูลชุดคลื่นความถี่ย่าน ๙๐๐ MHz ที่จะให้อนุญาตจ านวนหนึ่งชุดขนาด              
๒ x ๕ MHz โดยใช้วิธีการด าเนินการประมูลแบบหลายรอบ และราคาประมูลในแต่ละรอบจะเพ่ิมขึ้นตามล าดับ 
(Ascending Bid Auction) โดยผู้เข้าร่วมการประมูลจะต้องเสนอราคาประมูลในรอบแรก 

 ๒. คลื่นความถี่ท่ีจะน ามาประมูล และราคาประมูลรอบแรก 

  คลื่นความถี่ที่จะน ามาประมูล และราคาประมูลรอบแรก แสดงในตารางต่อไปนี้ โดยราคาประมูลรอบ
แรกจะใช้ราคาขั้นต่ าของการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามข้อ ๘ (๒) และ (๓) ของประกาศคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้
ใช้คลื่นความถี่ส าหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน ๘๙๐ - ๘๙๕ MHz/๙๓๕ - ๙๔๐ MHz  

ชุดคลื่นความถี่ ราคาประมูลขั้นต่ า 
(ล้านบาท) 

๘๙๐ - ๘๙๕ MHz/๙๓๕ - ๙๔๐ MHz ๓๗,๙๘๘ 

 ๓. รอบการประมูล 

  ผู้เข้าร่วมการประมูลจะทราบตารางเวลาของรอบการประมูลผ่านโปรแกรมการประมูล โดยรอบการ
ประมูลแต่ละรอบประกอบด้วยสามข้ันตอน ดังนี้ 

  ๓.๑  ขั้นตอนการเสนอราคา  

   การประมูลแต่ละรอบจะเริ่มต้นจากขั้นตอนการเสนอราคา ซึ่งขั้นตอนการเสนอราคา            
มีระยะเวลา ๑๕ นาที โดยผู้เข้าร่วมการประมูลสามารถเสนอราคาส าหรับชุดคลื่นความถี่ได้ภายใน ๑๕ นาทีนี้ 

  ๓.๒  ขั้นตอนการประมวลผล  

   ขั้นตอนการประมวลผลการเสนอราคาของผู้เข้าร่วมการประมูลจะเริ่มภายหลังจากขั้นตอนการ
เสนอราคาสิ้นสุดลง 

  ๓.๓  ขั้นตอนการรายงานผล  

   ขั้นตอนการรายงานผล เป็นขั้นตอนที่ประกาศผลการเสนอราคา ราคาประมูลส าหรับชุดคลื่น
ความถี่แต่ละชุดในรอบถัดไป และข้อมูลอ่ืน ๆ ตามที่ก าหนดในข้อ ๖. ให้ผู้เข้าร่วมการประมูลทราบล่วงหน้า
เป็นเวลา ๕ นาทีก่อนที่จะเริ่มต้นข้ันตอนการเสนอราคาในการประมูลรอบต่อไป 

 ๔. กระบวนการประมูล 

  ๔.๑  ราคาประมูลในแต่ละรอบ 

   ราคาประมูลในแต่ละรอบจะเพ่ิมข้ึนรอบละ ๗๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดสิบหกล้านบาทถ้วน)    

 

 



ข-๒ 

 

  ๔.๒ การประมูลในรอบแรก  

   ๔.๒.๑ ผู้ เข้าร่วมการประมูลทุกรายจะต้องเสนอราคา ในชุดคลื่ นความถี่  ณ ราคาที่
คณะกรรมการก าหนดในข้อ ๒. 

   ๔.๒.๒ เกณฑ์การคัดเลือกผู้ชนะชั่วคราวส าหรับชุดคลื่นความถี่มีดังนี้ 

  กรณี เกณฑ์ 
๑) กรณีมีผู้เข้าร่วมการประมูลเสนอราคา
 เพียง ๑ ราย 

ถือว่าผู้เข้าร่วมการประมูลรายนั้นเป็นผู้ชนะชั่วคราว 

๒) กรณีมีผู้เข้าร่วมการประมูลเสนอราคา
 ตั้งแต่ ๒ รายขึ้นไป 

ผู้ชนะชั่วคราวจะถูกก าหนดโดยการเลือกแบบสุ่ม (random)  
จากผู้เข้าร่วมการประมูลที่เสนอราคาชุดคลื่นความถี่เดียวกัน
ในรอบนั้น ๆ 

   ๔.๒.๓ ในการประมูลรอบแรก ผู้เข้าร่วมการประมูลจะไม่สามารถใช้สิทธิในการไม่เสนอราคา 
(Waiver) และกรณีที่ผู้เข้าร่วมการประมูลไม่เสนอราคา จะถือว่าผู้เข้าร่วมการประมูลไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข            
ในการประมูล และพ้นจากสถานะผู้เข้าร่วมการประมูล โดยคณะกรรมการสงวนสิทธิ์ในการริบหลักประกันการ
ประมูลของผู้เข้าร่วมการประมูลรายดังกล่าว 

  ๔.๓ การประมูลตั้งแต่รอบท่ีสองเป็นต้นไป 

   ๔.๓.๑ ในแต่ละรอบการประมูล ผู้เข้าร่วมการประมูลจะต้องด าเนินการดังนี้ 

    ๑) กรณีที่ผู้เข้าร่วมการประมูลเป็นผู้ชนะชั่วคราวในคลื่นความถี่ ผู้เข้าร่วมการประมูล
สามารถเสนอราคาเพ่ิมขึ้นในชุดคลื่นความถี่ที่ตนเองเป็นผู้ชนะชั่วคราวได้ และหากไม่เสนอราคาจะถือว่า
ผู้เข้าร่วมการประมูลยืนยันราคาเดิม 

    ๒) กรณีที่ ผู้ เ ข้ า ร่ วมการประมูล ไม่ ได้ เป็นผู้ ชนะชั่ วคราว ใน ชุดคลื่ นความถี่                  
จะต้องด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 

     ๒.๑) เสนอราคาในชุดคลื่นความถี่ 

     ๒.๒)  ใช้สิทธิในการไม่เสนอราคา 

     หากผู้เข้าร่วมการประมูลไม่ด าเนินการตามข้อก าหนดข้างต้นและไม่มีสิทธิในการไม่
เสนอราคาเหลืออยู่ จะถือว่าผู้เข้าร่วมการประมูลรายดังกล่าวสิ้นสิทธิในการเสนอราคาในรอบต่อ ๆ ไป 

   ๔.๓.๒ กรณีที่ผู้เข้าร่วมการประมูลไม่ได้เป็นผู้ชนะชั่วคราวและยังมีสิทธิในการไม่เสนอราคา
เหลืออยู่ ผู้เข้าร่วมการประมูลสามารถแจ้งไม่ใช้สิทธิในการไม่เสนอราคาได้ ซึ่งผู้เข้าร่วมประมูลรายดังกล่าว              
จะสิ้นสิทธิในการเสนอราคาและสิทธิในการไม่เสนอราคาในรอบต่อ ๆ ไป 

   ๔.๓.๓  เกณฑ์การคัดเลือกผู้ชนะชั่วคราวส าหรับชุดคลื่นความถี่มีดังนี้ 

  



ข-๓ 

 

  กรณี เกณฑ์ 
๑) กรณีมีผู้เข้าร่วมการประมูลเสนอราคา
 เพียงหนึ่งราย 

ถือว่าผู้เข้าร่วมการประมูลรายนั้นเป็นผู้ชนะชั่วคราว 

๒) กรณีมีผู้เข้าร่วมการประมูลเสนอราคา
 ตั้งแต่สองรายขึ้นไป 

ผู้ชนะชั่วคราวจะถูกก าหนดโดยการเลือกแบบสุ่ม (random)  
จากผู้เข้าร่วมการประมูลที่เสนอราคาชุดคลื่นความถี่เดียวกัน
ในรอบนั้น ๆ 

๓) กรณีไม่มีการเสนอราคา แต่มีผู้ ชนะ
 ชั่วคราวในชุดคลื่นความถี่นั้น  

ให้ผู้ที่มีสถานะเป็นผู้ชนะชั่วคราวในชุดคลื่นความถี่นั้น ยังคง
เป็นผู้ชนะชั่วคราวต่อไป 

 
   ๔.๓.๔ กรณีที่มีผู้เข้าร่วมการประมูลหนึ่งรายและเป็นผู้ชนะชั่วคราวในรอบแรก ผู้ชนะชั่วคราว
ดังกล่าวในรอบแรกต้องเสนอราคาเพ่ิมไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้งในรอบที่สองเป็นต้นไป 
 
 ๕. สิทธิในการไม่เสนอราคา (Waiver) 

  ๕.๑ ผู้เข้าร่วมการประมูลแต่ละรายสามารถใช้สิทธิในการไม่เสนอราคาได้ไม่เกินสามครั้งตลอดการ
ประมูล ทั้งนี้ ในการประมูลรอบแรก ผู้เข้าร่วมการประมูลแต่ละรายไม่สามารถใช้สิทธิในการไม่เสนอราคา          
และจะต้องเสนอราคาส าหรับชุดคลื่นความถี ่และในการประมูลตั้งแต่รอบที่สองเป็นต้นไป ผู้เข้าร่วมการประมูล
ที่เป็นผู้ชนะชั่วคราวไม่สามารถใช้สิทธิในการไม่เสนอราคาได้  

  ๕.๒ ในการประมูลตั้งแต่รอบที่สองเป็นต้นไป ผู้เข้าร่วมการประมูลที่ไม่ได้เป็นผู้ชนะชั่วคราวและยังมี
สิทธิในการไม่เสนอราคาเหลืออยู่ สามารถใช้สิทธิในการไม่เสนอราคาไดส้องวิธี ได้แก่ 

   ๕.๒.๑ แจ้งใช้สิทธิในการไม่เสนอราคา หรือ 

   ๕.๒.๒ ไม่เสนอราคาภายในระยะเวลาตามที่ก าหนดในขั้นตอนการเสนอราคา ซึ่งสิทธิในการไม่
เสนอราคาจะถูกใช้โดยอัตโนมัติ 

   ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการประมูลที่ไม่ได้เป็นผู้ชนะชั่วคราวและยังมีสิทธิในการไม่เสนอราคาเหลืออยู่
สามารถแจ้งไม่ใช้สิทธิในการไม่เสนอราคาได้ ซึ่งผู้เข้าร่วมประมูลรายดังกล่าวจะสิ้นสิทธิในการเสนอราคา             
และสิทธิในการไม่เสนอราคาในรอบต่อ ๆ ไป 

 ๖. การเปิดเผยข้อมูล 

  ในขั้นตอนการรายงานผลของแต่ละรอบการประมูล ผู้เข้าร่วมการประมูลแต่ละรายจะได้รับแจ้งข้อมูล 
เช่น 

  ๖.๑ ราคาประมูลส าหรับชุดคลื่นความถี่ของรอบถัดไป 

  ๖.๒ จ านวนการเสนอราคาชุดคลื่นความถี่ในรอบการประมูลที่สิ้นสุดลง 

  ๖.๓ ชุดคลื่นความถี่ที่ตนเองเป็นผู้ชนะชั่วคราว  

  ๖.๔ จ านวนสิทธิในการไม่เสนอราคาของตนเองที่เหลืออยู่ 

  



ข-๔ 

 

 ๗. การสิ้นสิทธิในการประมูล 

  ผู้เข้าร่วมการประมูลจะสิ้นสิทธิในการประมูลในกรณีดังนี้ 

  ๗.๑ กรณีท่ีในการประมูลรอบแรก ผู้เข้าร่วมการประมูลไม่เสนอราคาส าหรับชุดคลื่นความถี่จะถือว่า
ผู้เข้าร่วมการประมูล  ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการประมูล และพ้นจากสถานะเป็นผู้เข้าร่วมการประมูล                
โดยคณะกรรมการสงวนสิทธิ์ในการริบหลักประกันการประมูลของผู้เข้าร่วมการประมูลรายดังกล่าว 

  ๗.๒ ในการประมูลตั้งแต่รอบที่สองเป็นต้นไป กรณีท่ีผู้เข้าร่วมการประมูลที่ไม่ได้เป็นผู้ชนะชั่วคราวใน
ชุดคลื่นความถี่ และไม่ด าเนินการตามข้อก าหนดในข้อ ๔.๓.๑ และไม่มีสิทธิในการไม่เสนอราคาเหลืออยู่ จะถือ
ว่าผู้เข้าร่วมการประมูลรายดังกล่าวสิ้นสิทธิในการเสนอราคาในรอบต่อ ๆ ไป 

  ๗.๓ ในการประมูลตั้งแต่รอบที่สองเป็นต้นไป กรณีผู้เข้าร่วมการประมูลที่ไม่ได้เป็นผู้ชนะชั่วคราว  
และยังมีสิทธิในการไม่เสนอราคาเหลืออยู่แจ้งไม่ใช้สิทธิในการไม่เสนอราคา ผู้เข้าร่วมประมูลรายดังกล่าวจะสิ้น
สิทธิในการเสนอราคาและสิทธิในการไม่เสนอราคาในรอบต่อ ๆ ไป 

 

 ๘. การสิ้นสุดการประมูล 

  การประมูลชุดคลื่นความถี่จะสิ้นสุดลงในรอบการประมูลที่ไม่มีผู้เข้าร่วมการประมูลเสนอราคาส าหรับ
ชุดคลื่นความถี่ และไม่มีผู้เข้าร่วมการประมูลใช้สิทธิในการไม่เสนอราคา โดยผู้ชนะชั่วคราวในรอบที่การประมูล
สิ้นสุดลงจะถือเป็นผู้ชนะการประมูล 

   การประมูลจะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ชนะการประมูลลงนามรับรองราคาสุดท้ายที่ตนเสนอ และคณะกรรมการ
ประกาศผลการประมูล ณ วันที่การประมูลคลื่นความถ่ีสิ้นสุด 

 

  ๙. ข้อสงวนสิทธิ์ 

  กรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจ าเป็นอ่ืน ซึ่งท าให้ไม่สามารถด าเนินการประมูลตามกฎการประมูลนี้ได้ 
คณะกรรมการสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบ กระบวนการ วิธีการ และกฎการประมูล รวมทั้งการหยุด 
พัก หรือยกเลิกการประมูล 


