คําถาม-คําตอบ
ประกอบการกรอกแบบคําขอและเตรียมเอกสารการยื่นขอรับ
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน ๑๘๐๐ MHz

คณะทํางานรับคําขอใบอนุญาตและจัดทําเงื่อนไขในการอนุญาต

๑๑ กันยายน ๒๕๕๘

ประเด็นทั่วไปในการกรอกแบบคําขอรับใบอนุญาต
๑. ผู้ ยื่ น คํ า ขอรั บ ใบอนุ ญ าตสามารถใช้ รู ปแบบตั วอั ก ษรที่แ ตกต่ างจากแบบคํ า ขอที่ กํ า หนดไว้ ในประกาศ (TH
SarabunPSK) ได้หรือไม่ และสามารถจัดระยะห่างทั้งระหว่างบรรทัดและขอบกระดาษได้หรือไม่ โดยเนื้อหาใน
แบบคําขอใบอนุญาต ยังคงครบถ้วนตามแบบที่กําหนด
ข้อชี้แจง การกรอกข้อมูลแบบคําขอใบอนุญาตลงในแบบฟอร์มที่ต้องยื่นแบ่งเป็นสองส่วน
(๑) ส่ ว นที่ เ ป็ น แบบคํ า ขอที่ ต้ อ งมี ก ารกรอกข้ อ มู ล ต่ า งๆ นั้ น อนุ ญ าตให้ ส ามารถเปลี่ ย นรู ป แบบ
ตัวอักษร (Font) และจัดระยะต่างๆ ได้ตามความเหมาะสม โดยคงสาระสําคัญและเนื้อหาไว้ให้
ครบถ้วนและถูกต้องตามแบบที่กําหนด
(๒) ส่วนที่เป็นแบบคําขอที่เป็นการตรวจสอบการส่งเอกสาร หรือการรับรองต่างๆ ที่ไม่มีการกรอก
ตัวอักษรใดๆ นั้น ขอให้ใช้แบบคําขอตามที่กําหนด เนื่องจากมีสาระสําคัญในเนื้อหาสาระที่ผู้ยื่น
คําขอต้องรับรอง หากมีการปรับแก้จะทําให้ยากต่อการตรวจสอบความถูกต้องและอาจมีผลต่อ
การยื่นคําขอได้หากตรวจพบความผิดพลาด
๒. ในส่วนท้ายของแบบคําขอรับใบอนุญาตกําหนดให้มีผู้มีอํานาจกระทําการผูกพันนิติบุคคลลงนามจํานวน ๓ ท่าน
หากบริษัทฯ มีผู้อํานาจกระทําการผูกพันบริษัทน้อยกว่า ๓ ท่าน บริษัทฯ ต้องเว้นช่องว่างโดยไม่มีการลงนาม
หรือสามารถตัดออกให้เหลือเท่ากับจํานวนผู้มีอํานาจกระทําการผูกพันบริษัทฯ ได้
ข้อชี้แจง การเพิ่มเติมหรือลดจํานวนผู้มีอํานาจกระทําการผูกพันนิติบุคคลในแบบคําขอสามารถแก้ไขตาม
ข้อเท็จจริงได้ เช่น กรณีที่บริษัทฯ มีผู้อํานาจกระทําการผูกพันบริษัทน้อยกว่า ๓ ท่าน ก็สามารถลด
จํานวนได้ และในกรณีที่บริษัทฯมีผู้อํานาจกระทําการผูกพันบริษัทมากกว่า ๓ ท่าน ก็สามารถเพิ่มเติม
ได้
๓. ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องจัดส่งสําเนาเอกสารแสดงหมายเลขประจําตัวผู้เสียภาษีของนิติบุคคลของบริษัทด้วย
หรื อ ไม่ อย่ า งไร (ประกาศ กสทช. เรื่ อ งหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารอนุ ญ าตให้ ใ ช้ ค ลื่ น ความถี่ สํ า หรั บ กิ จ การ
โทรคมนาคม ย่าน ๑๘๐๐ MHz มิได้ระบุไว้ว่าให้ส่งสําเนาเอกสารฯ แต่ส่วนร่างประกาศ กสทช. หลักเกณฑ์และ
วิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน ๘๙๕ – ๙๑๕ MHz / ๙๔๐ – ๙๖๐ MHz
กําหนดให้ส่งสําเนาเอกสารฯ)
ข้อชี้แจง ผู้ขอรับใบอนุญาตผู้ไม่ต้องส่งสําเนาเอกสารแสดงหมายเลขประจําตัวผู้เสียภาษี
๔. การรับรองความถูกต้องของเอกสารสามารถมอบอํานาจให้ผู้อื่นเป็นผู้ดําเนินการได้หรือไม่ อย่างไร
ข้อชี้แจง สําหรับคํารับรองของผู้ขอรับใบอนุญาตท้ายแบบคําขอใบอนุญาต ให้ลงนามโดยผู้มีอํานาจกระทําการ
ผูกพันนิติบุคคลตามที่กําหนดในหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งหาก
มีการมอบอํานาจให้กระทําการแทนได้ ผู้รับมอบอํานาจก็สามารถรับรองความถูกต้องเอกสารได้
๕. ข้อห้ามตามประกาศ กสทช. เรื่องการกําหนดข้อห้ามการกระทําที่มีลักษณะเป็นการครอบงํากิจการโดยคนต่าง
ด้าว พ.ศ. ๒๕๕๕ ถ้ากรณีเป็นผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมอยู่แล้ว (รายเดิม) จะต้องรายงานการประชุมผู้ถือ
หุ้น และข้อห้ามตามประกาศด้วยหรือไม่
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ข้อชี้แจง กรณีเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม (รายเดิม) ให้ส่งหนังสือกําหนดข้อห้ามการ
กระทําที่มีลักษณะเป็นการครอบงําฯ พร้อมคํารับรองซึ่งลงนามโดยผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
และรายงานการประชุม หรือข้อบังคับบริษัทฯ (ถ้ามี)
สําหรับกรณีเป็นผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมรายใหม่ ให้ส่งหนังสือกําหนดข้อห้ามการกระทําที่มี
ลักษณะเป็นการครอบงําฯ พร้อมคํารับรองซึ่งลงนามโดยผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล เท่านั้น
๖. หากบริษัทฯ มีการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเพิ่มเติมในข้อเดิมหลายครั้ง บริษัทฯ จะนําส่งเฉพาะสําเนาหนังสือ
บริคณห์สนธิฉบับจัดตั้งตั้งแต่แรก และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมล่าสุดที่ในแต่ละข้อได้หรือไม่ เพื่อป้องกันการสับสนของ
ข้อมูลว่า หนังสือบริคณห์สนธิฉบับใดเป็นฉบับล่าสุด เช่น บริษัทฯ มีการเพิ่มทุน ๓ ครั้ง จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ ๕ จํานวน ๓ ครั้ง และใช้เฉพาะหนังสือบริคณห์สนธิฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๕ ที่เพิ่มทุน
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมล่าสุดได้หรือไม่
ข้อชี้แจง ในกรณีผู้ขอรับใบอนุญาตหรือที่บริษัทฯ มีการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิจากเดิม ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตจะต้องนําส่งหนังสือบริคณห์สนธิทุกฉบับที่ได้ดําเนินการแก้ไขให้ครบถ้วนทุกฉบับ
๗. ในการเตรียมการก่อนยื่นคําขอรับใบอนุญาต แบบคําขอรับใบอนุญาตจะต้องจัดทําสําเนาหรือไม่ และ Index
ต้องเรียงเลขหน้าด้วยหรือไม่ เอกสารที่เป็นฉบับจริงจากหน่วยงานราชการ จะต้องรับรองสําเนาความถูกต้อง
หรือไม่
ข้อชี้แจง ในการกรอกรายละเอียดข้อมูลลงในแบบคําขอรับใบอนุญาตต่างๆ ของสํานักงาน กสทช. ผู้ขอรับ
ใบอนุญาต จะต้องจัดเตรียมเอกสาร ดังต่อไปนี้
๑. จัดทําสําเนาแบบคําขอใบอนุญาต
๒. จัดเรียงเลขหน้าทุกหน้า โดยเรียงลําดับตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าสุดท้าย ทุกแผ่นที่มีการเข้าแฟ้ม
เอกสาร
๓. เอกสารที่ ต้ อ งจั ด ทํ า ประกอบไปด้ ว ย เอกสารชุ ด จริ ง และสํ า เนา ๒ ชุ ด พร้ อ มบั น ทึ ก ลงสื่ อ
อิเล็ กทรอนิ กส์ จํ านวน ๒ ชุ ด โดยสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ดัง กล่ าวต้ องมี การระบุชื่อผู้ ยื่นคํ าขอรั บ
ใบอนุญาตและลงลายมือชื่อจากผู้มีอํานาจกระทําการผูกพันนิติบุคคลหรือผู้ที่ได้รับมอบอํานาจ
๔. ข้อมูลที่บันทึกลงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องเป็นไฟล์ PDF ที่ทําจากเอกสารชุดจริง โดยเพิ่มเติมข้อมูล
ไฟล์ Microsoft Word หรือ Microsoft Excel ในส่วนของข้อมูลประกอบการขอรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม (แบบคําขอแบบที่ ๑ ข้อ ๒.๒) และข้อมูลรายงานการถือ
ครองหุ้นและการมีอํานาจควบคุม (แบบคําขอแบบที่ ๓)
หมายเหตุ - สําหรับเอกสารที่เป็นฉบับจริงจากหน่วยงานราชการ ไม่ต้องรับรองความถูกต้องของ
เอกสาร
- การจัดทําสําเนารับรองความถูกต้อง และการจัดเรียงหน้าเอกสาร เพื่อให้เอกสารที่จัดส่ง
มาเป็นไปด้วยความถูกต้องครบถ้วน และป้องกันการแทรกเอกสารในภายหลัง
๘. การลงวันที่ในคํารับรองของผู้ขอรับใบอนุญาตในการยื่นแบบคําขอ “ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่กรอกในแบบคํา
ขอนี้และเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขอรับใบอนุญาตถูกต้องครบถ้วนและเป็นความจริงทุกประการ”
หมายถึงวันที่ยื่นคําขอ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ หรือสามารถเป็นวันที่ผู้ขอรับใบอนุญาตได้ลงนามจริง
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ข้อชี้แจง การลงนามในเอกสารแบบคําขอให้ลงนามในวันที่ยื่นคําขอ หรือในวันที่เป็นปัจจุบันในการรับรองความ
ถูกต้องของข้อมูลได้ก่อนวันยื่นเอกสารได้ ทั้งนี้ ไม่ควรก่อนหน้าวันที่ยื่นเอกสาร ๒ สัปดาห์
๙. ค่าพิจารณาคําขอใบอนุญาต และการวางหลักประกันการประมูล ในรูปแบบของเช็คที่สถาบันการเงินสั่งจ่าย
สํานักงาน กสทช. จะต้องทําสําเนา ๒ ชุด และบันทึกลงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๒ แผ่นด้วยหรือไม่
ข้อชี้แจง การชําระค่าพิจารณาคําขอใบอนุญาต และการวางหลักประกันการประมูล ในรูปแบบของเช็ค ไม่
จําเป็น ต้องทําเป็นสําเนาและบันทึกลงสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๑๐. ค่าพิจารณาคําขอรับใบอนุญาตในอัตรา ๕๐๐,๐๐๐ บาท ต้องชําระภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ด้วยหรือไม่
ข้อชี้แจง ค่าพิจารณาคําขอรับใบอนุญาตจะต้องชําระภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๓๕,๐๐๐ บาท
โดยชํ า ระเป็ น เงิ น สดหรื อ เช็ ค เงิ น สดที่ ส ถาบั น การเงิ น ประเภทธุ ร กิ จ ธนาคารพาณิ ช ย์ ต าม
พระราชบัญ ญั ติธุ ร กิจ สถาบัน การเงิ น พ.ศ. ๒๕๕๑ สั่ ง จ่า ย สํา นั ก งาน กสทช. และลงวั น ที่ ๓๐
กันยายน ๒๕๕๘ หรือไม่เกินสามวันทําการก่อนวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
๑๑. การวางหลักประกันการประมูลเป็นเช็คจากสถาบันทางการเงินนั้น หมายถึงเช็คจากบริษัท หรือ เช็คเงินสด และ
ต้องชําระภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ด้วยหรือไม่
ข้อชี้แจง เช็คที่ผู้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตจะนํามาใช้เป็นหลักประกันการประมูลเป็นเช็คเงินสด โดยไม่ต้องมี
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
๑๒. การชําระเงินประมูลคลื่นความถี่งวดที่ ๑ ที่กําหนดให้วางหนังสือค้ําประกันจากสถาบันการเงิน เพื่อค้ําประกัน
การชําระเงินประมูลคลื่นความถี่ส่วนที่เหลือ (ร้อยละ ๕๐) นั้น สามารถวางหนังสือค้ําประกันเป็น ๒ ฉบับ ๆ ละ
ร้อยละ ๒๕ ได้หรือไม่ และมูลค่าที่ระบุตามหนังสือค้ําประกันต้องรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ด้วยหรือไม่
ข้อชี้แจง การวางหนังสือค้ําประกันจากสถาบันการเงิน (Letter of Guarantee) ในส่วนที่เหลือร้อยละ ๕๐
สามารถวางหนังสือค้ําประกันเป็น ๒ ฉบับได้ และสามารถใช้หนังสือค้ําประกันจากต่างสถาบัน
การเงินได้ แต่ทั้งนี้จํานวนเงินรวมต้องถูกต้องเต็มตามจํานวนเงินส่วนที่เหลือร้อยละ ๕๐ และต้องรวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ด้วย
๑๓. ระยะเวลาการชําระเงินที่กําหนด
(๑) งวดที่ ๑ กําหนดให้ชําระภายใน ๙๐ วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งเป็นผู้ชนะการประมูล ซึ่งระยะเวลา
ที่ผู้ชนะการประมูลจะได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าวสามารถกําหนดแน่นอนได้หรือไม่
ข้อชี้แจง กทค. จะรับรองผลการประมูลภายใน ๗ วันนับจากวันสิ้นสุดการประมูล โดยสํานักงานจะมีหนังสือ
แจ้ ง ผลให้ ผู้ ชนะการประมู ล ทราบ โดยผู้ ช นะการประมู ล สามารถรั บ หนั ง สื อ ด้ ว ยตนเองหรื อ ให้
สํานักงาน กสทช. นําส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้ และจะเริ่มนับเวลา ๙๐ วันนับจากวันที่ผู้ชนะ
การประมูลได้รับหนังสือดังกล่าว ตัวอย่างเช่น
(๑) หากการประมูลสิ้นสุดในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และที่ประชุม กทค. รับรองผลการ
ประมูลในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ดังนั้น สํานักงาน กสทช. จะมีหนังสือแจ้งผลการ
ประมูลได้ในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และ
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(๒) หากผู้ชนะการประมูลรับหนังสือด้วยตนเองในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ แล้ว การนับ
๙๐ วันจะเริ่มนับจากวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ดังกล่าว แต่หากเป็นการนําส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนแล้ว การนับเวลา ๙๐ วันจะขึ้นอยู่กับวันที่ไปรษณีย์นําจ่ายและมีผู้รับ
หนังสือฉบับดังกล่าว
(๒) งวดที่ ๒ และงวดที่ ๓ กําหนดให้ชําระภายใน ๑๕ วัน เมื่อครบกําหนดระยะเวลา ๒ ปี และ ๓ ปี นับแต่
วันที่ได้รับอนุญาต ตามลําดับ ซึ่งวันที่ได้รับอนุญาตดังกล่าวจะกําหนดอย่างไร
ข้อชี้แจง วันที่ได้รับอนุญาตคือที่ประชุม กทค. มีมติอนุมัติใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ให้แก่ผู้ชนะการประมูล
ซึ่งจะปรากฏในใบอนุญาตให้ใ ช้คลื่นความถี่ โดยวันดังกล่าวจะอยู่ ในช่วงเวลาเดือนพฤศจิกายน
๒๕๕๘ ถึงกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับกําหนดเวลาที่ผู้ชนะการประมูลปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อน
รับใบอนุญาตถูกต้องครบถ้วน
๑๔. วันที่ผู้ชนะการประมูลสามารถเริ่มให้บริการได้คือวันใด
ข้อชี้แจง เมื่อผู้ชนะการประมูลได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
แบบที่ ๓ แล้ว ผู้รับใบอนุญาตสามารถดําเนินการให้บริการได้ตั้งแต่วันแรกที่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้ ต้อง
สอดคล้ อ งกั บ แผนการดํ า เนิ น การที่ เ สนอในเอกสารประกอบตามแบบที่ ๒ ของแบบคํ า ขอรั บ
ใบอนุญาต และแผนดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจาก กทค.
๑๕. จํานวนบุคคลที่ผู้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตสามารถส่งเข้าร่วมการประมูลคลื่นความถี่ ๑๘๐๐ MHz มีจํานวนเท่าใด
ข้อชี้แจง ผู้ขอรับใบอนุญาตสามารถส่งผู้แทนเข้าร่วมประมูลได้ ๑๐ คน ซึ่งสํานักงาน กสทช. จะแจ้งให้ทราบ
ต่อไป
แบบที่ ๑ ข้อมูลผู้รับใบอนุญาต และเอกสารหลักฐานประกอบคําขอรับใบอนุญาต
๑. เอกสารหลักฐานสําหรับการพิจารณาคุณสมบัติของผู้รับใบอนุญาต ตามภาคผนวก ก ข้อ ๒.๑ เอกสารสําหรับ
การพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต ข้อ ๒.๑.๑ หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกโดย
กระทรวงพาณิชย์ ไม่เกิน ๑ เดือนนับแต่วันที่ออกหนังสือ และหนังสือบริคณห์สนธิ จะต้องนําส่งเป็นตัวจริงหรือ
สําเนา และจะสามารถใช้สําเนาชุดเดิมยื่นในการประมูลคลื่นความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน ๙๐๐ MHz
ได้หรือไม่ หรือจะต้องคัดสําเนามาใหม่
ข้อชี้แจง หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ หนังสือรับรองตราประทับ ข้อบังคับ
ของบริษัท ที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ต้องมีอายุไม่เกิน ๑ เดือน นับแต่วันที่ออกหนังสือ โดยเอกสาร
ที่คัดมาจากกระทรวงพาณิชย์ต้องนําส่งเป็นเอกสารชุดจริง ดังนั้น ในคราวการยื่นขอรับใบอนุญาตให้
ใช้คลื่นความถี่ย่าน ๙๐๐ MHz ผู้ยื่นคําขอต้องขอคัดสําเนาเอกสาร จากกระทรวงพาณิชย์อีกครั้ง ทั้งนี้
หากมีการเปลี่ยนแปลงการยอมรับสําเนาเอกสารในภายหลัง สํานักงานจะได้แจ้งอีกครั้ง
๒. การจัดทําข้อมูลด้านเทคนิคและเทคโนโลยีข้อมูล Network Architecture และ Network Configuration
จําเป็นต้องแยกทํารายละเอียดแยกตามกลุ่มของอุปกรณ์หรือไม่ เช่น RAN/Transmission/Core Network หรือ
สามารถใช้รูปภาพในลักษณะภาพรวมให้ครอบคลุมอุปกรณ์ครบทั้งหมดแทนได้
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ข้อชี้แจง ในการจัดทําข้อมูลด้านเทคนิคและเทคโนโลยี ให้มีภาพรวมที่แสดงข้อมูลที่ครอบคลุมถึงอุปกรณ์
ทั้งหมด พร้อมให้จําแนกรายละเอียดย่อยแบ่งตามตามกลุ่มอุปกรณ์ให้ชัดเจน สรุปดังนี้
๑) ลักษณะการให้บริการ
๒) รูปแบบโครงสร้างโครงข่ายโทรคมนาคม (Network Configuration)
๒.๑) สถาปัตยกรรมโครงข่ายโทรคมนาคม (Network Architecture)
๒.๒) ลักษณะโครงข่ายโทรคมนาคม (Network Configuration)
๓) ลักษณะการเชื่อมต่อและการเข้าใช้โครงข่ายโทรคมนาคม
๔) สถานที่ตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการให้บริการ
๕) ทรัพยากรโทรคมนาคม
๖) เทคโนโลยีมาตรฐานที่ใช้งาน
๗) แผนหรือมาตรการรักษาความปลอดภัย และความน่าเชื่อถือของโครงข่าย
๘) แผนเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ
๓. การระบุเทคโนโลยีมาตรฐานที่ใช้งาน การออกแบบระบบ และลักษณะทางเทคนิคสถานีวิทยุคมนาคม สามารถ
ระบุกว้างๆ ว่าเป็นไปตามมาตรฐาน 3GPP ได้หรือไม่ อย่างไร
ข้อชี้แจง การกําหนดเทคโนโลยี มาตรฐาน หรือคุณลักษณะทางเทคนิคของสถานีวิทยุคมนาคม ที่ผู้ยื่นคําขอ
ประสงค์จะนํามาใช้ในการให้บริการ สามารถระบุถึงเทคโนโลยีหรือมาตรฐานที่สหภาพโทรคมนาคม
ระหว่างประเทศ (ITU) รับรองได้ แต่ยังคงต้องแสดงถึงรายละเอียดขององค์ประกอบการการทํางาน
ของระบบเพื่อให้บริการได้โดยเข้าใจได้
๔. ให้อธิบายรายละเอียดของข้อมูลแผนการให้บริการและการลงทุนในอนาคต เรื่องของลักษณะและประเภทของ
การให้บริการที่จะขอรับใบอนุญาต
ข้อชี้แจง ผู้รับใบอนุญาตมีสิทธิให้บริการโทรคมนาคมในลักษณะของการให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม
เพื่อให้เช่าใช้และเพื่อให้บริการโทรคมนาคม (Network Provider and Service Provider) และการ
ให้บริการสิ่งอํานวยความสะดวกด้านโทรคมนาคม (Telecommunications Facility) โดยมี
ขอบเขตในการประกอบกิจการโทรคมนาคมดังกล่าวทั่วราชอาณาจักรไทย ทั้งนี้ กิจการโทรคมนาคม
ที่ได้รับอนุญาตให้รวมถึงลักษณะและประเภทของบริการ ดังนี้
๑) บริการโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สาย
๒) บริการโทรคมนาคม ดังนี้
๒.๑ บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
๒.๒ บริการพหุสื่อความเร็วสูง (Public Broadband Multimedia Service)
๒.๓ บริการมูลค่าเพิ่ม (Value-added Service) ของบริการโทรคมนาคมที่ได้รับอนุญาต
๒.๔ บริการขายส่งบริการ สําหรับบริการในข้อ (๒.๑) (๒.๒) และ (๒.๓)
๓) บริการสิ่งอํานวยความสะดวกด้านโทรคมนาคม (Telecommunications Facility)
๕. แผนการก่อสร้างและติดตั้งระบบ จะต้องลงรายละเอียดมากน้อยเพียงใด
ข้อชี้แจง แผนการก่ อสร้ างและติ ดตั้ง ระบบ ควรมีรายละเอีย ดเกี่ยวกั บกิ จกรรมการดําเนินการ พื้ นที่ แ ละ
ระยะเวลาที่ดําเนินการ โดยแสดงให้เห็นลําดับขั้นตอนที่สําคัญและระยะเวลาสําหรับขั้นตอนต่างๆ
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นับจากวันที่ได้รับอนุญาต พร้อมรายละเอียดประกอบ เช่น การสั่งซื้ออุปกรณ์ การรับมอบอุปกรณ์
การจัดหาสถานที่ก่อสร้าง รวมถึงแผนการลงทุนเพิ่มและการบํารุงรักษาเพื่อให้สามารถให้บริการได้
ตลาดอายุใบอนุญาต ซึ่งอาจแสดงในลักษณะของ Gantt Chart โดยแผนดังกล่าวต้องสะท้อนให้เห็น
การดําเนินการในแต่ละปีเพื่อประโยชน์ในการติดตามและกํากับดูแลให้เป็นไปตามที่ประกาศ กสทช.
และเงื่อนไขการอนุญาตได้กําหนดไว้
๖. ผู้ชนะการประมูลสามารถนําความถี่ไปใช้ในการให้บริการ 2G ได้หรือไม่
ข้อชี้แจง วัตถุประสงค์ของการนําคลื่นความถี่มาประมูลก็เพื่อให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีในการให้บริการ ซึ่ง
หากจะใช้ความถี่มาเพื่อให้บริการด้วยเทคโนโลยีในระบบ 2G ก็ควรเป็นไปเฉพาะในช่วงเวลาการ
เปลี่ยนผ่านเพื่อให้ผู้ใช้บริการในระบบ 2G ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด ซึ่งผู้ยื่นคําขอควรกําหนดไว้ใน
แผนธุรกิจโดยชัดเจน โดยแผนดังกล่าวจะถูกนําเสนอให้ที่ประชุม กทค. พิจารณาความเหมาะสมใน
การดําเนินการดังกล่าวด้วย
๗. เนื่องจากบริษัทจํากัด ไม่มีกฎหมายบังคับให้จัดทํางบกระแสเงินสด งบกระแสเงินสดที่ทางบริษัทจัดทําเป็นงบที่
ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ถือได้ว่าใช้หรือไม่
ข้อชี้แจง งบกระแสเงินสดที่ทางบริษัทจัดทําเป็นงบที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว เป็นงบที่ถูกต้อง
สามารถใช้ได้
๘. กรณีที่ผู้ชนะการประมูลเป็นผู้รับใบอนุญาตเพื่อให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายเดิม การขอรับการจัดสรรเลข
หมายโทรคมนาคมตามการประมูลคลื่นความถี่ย่าน ๑๘๐๐ MHz ครั้งนี้ จะถือเป็นการขอรับจัดสรรเลขหมายครั้ง
แรกซึ่งมีค่าธรรมเนียมการขอรับจัดสรรเลขหมายหมายเลขละ ๑ บาทต่อเดือน หรือเป็นการขอรับการจัดสรรเลข
หมายเพิ่มเติม ซึ่งมีค่าธรรมเนียมหมายเลขละ ๒ บาทต่อเดือน
ข้อชี้แจง การคิดอัตราสําหรับค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นย่าน
๑๘๐๐ MHz แบ่งเป็น ๒ กรณี คือ
กรณีที่ ๑ ผู้ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตไม่ เ คยได้ รั บ ใบอนุ ญ าตเพื่ อ ให้ บ ริ ก ารโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ จ ะต้ อ งชํ า ระ
ค่าธรรมเนียมในอัตราเลขหมายละ ๑ บาทต่อเดือน
กรณีที่ ๒ ผู้ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตเป็ น ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้ บ ริ ก าร
โทรศัพท์เคลื่อนที่เดิม จะต้องชําระค่าธรรมเนียมในอัตราเลขหมายละ ๒ บาทต่อเดือน
๙. กรณีที่ดีแทค ไตรเน็ท ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามและได้รับการจัดสรรเลข
หมายแล้ว หากถ้าชนะการประมูลคลื่นและมีการขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม จะมีเกณฑ์ในการ
พิจารณาจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมตามหลักเกณฑ์ปกติหรือแยกเป็นแผนธุรกิจเฉพาะคลื่นความถี่ ๑๘๐๐
MHz
ข้อชี้แจง การพิจารณาจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมในกรณีนี้ ถือว่าต้องเข้าเกณฑ์การขอรับการจัดสรรตาม
หลักเกณฑ์ปกติที่กฎหมายกําหนด
๑๐. กรณีที่ผู้ชนะการประมูลเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เดิมอยู่แล้ว และมีจํานวนเลขหมาย
โทรคมนาคมที่ได้รับการจัดสรรเพียงพอที่จะให้บริการโดยไม่ต้องขอรับจัดสรรเลขหมายใหม่ ดังนั้น แบบคําขอรับ
จัดสรรเลขหมายใหม่ ต้องเขียนอย่างไร
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ข้อชี้แจง ให้ระบุว่าไม่ประสงค์ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมเพิ่มเติมในขณะนี้ พร้อมชี้แจงเหตุผล
ความจําเป็นตามที่บริษัทได้กล่าวไว้
๑๑. กรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตมีข้อเสนอการใช้และเชื่อมต่อ และได้รับการอนุมัติจาก กทค. แล้ว ผู้ขอรับใบอนุญาตจะ
ยังคงมีหน้าที่ในการยื่นข้อเสนอการใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย (RIO/RAO) ใหม่ หรือสามารถใช้ข้อเสนอเดิมได้
และหากเป็นการยื่นขอเสนอใหม่ จะมีกระบวนการพิจารณาอย่างไร
ข้อชี้แจง ในการยื่นข้อเสนอการใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย (RIO/RAO) ครั้งนี้จะถือเป็นการนําส่งฉบับใหม่ (ส่ง
ครั้ ง เดี ย ว) โดยหน่ วยงานที่ รั บผิ ด ชอบในการพิจ ารณาข้ อ เสนอดั ง กล่ า ว จะนํ าเสนอเอกสารร่ า ง
ข้อเสนอการใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย (RIO/RAO) ของผู้ชนะการประมูลให้ที่ประชุม กทค. พิจารณา
เห็นชอบอีกครั้งหนึ่ง
๑๒. ข้อมูลแสดงการใช้งานและสถานะโครงข่ายโทรคมนาคมที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับคลื่นความถี่ จุดที่ตั้ง เส้นทาง
การเชื่อมต่อและการเข้าใช้โครงข่ายโทรคมนาคม มีรายละเอียดเหมือนหรือแตกต่างจากข้อ ๒.๒.๒ ข้อมูล
แผนการให้บริการและการลงทุนในอนาคต หัวข้อย่อย แผนการก่อสร้างและติดตั้งระบบ อย่างไร
ข้อชี้แจง ข้อมูลแสดงการใช้งานและสถานะโครงข่ายโทรคมนาคมที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับคลื่นความถี่ จุด
ที่ตั้ง เส้นทางการเชื่อมต่อและการเข้าใช้โครงข่ายโทรคมนาคม เป็นการกําหนดให้จัดส่งข้อมูลกรณีที่ผู้
ยื่นคําขอเป็นผู้ได้รับอนุญาตเดิมที่สํานัก งาน กสทช. ยังไม่มีข้อมูลการให้บริการในคลื่ นความถี่ ท่ี
ประมู ล ดั ง นั้ น ในกรณี นี้ ผู้ ยื่ น คํ า ขอจึ ง ไม่ ต้ อ งส่ ง ข้ อ มู ล ดั ง กล่ า ว ซึ่ ง แตกต่ า งจากข้ อ มู ล แผนการ
ให้บริการและการลงทุนในอนาคต หัวข้อย่อย แผนการก่อสร้างและติดตั้งระบบ ที่ผู้ยื่นคําขอรับ
ใบอนุญาตต้องจัดทําเนื่องจากเป็นแผนการดําเนินการของผู้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตครั้งนี้
๑๓. ตามภาคผนวก ก ข้อ ๔.๑ ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องรายงานสิทธิการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการ
ให้บริการโทรคมนาคมตามการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาจากบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
และบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) หรือหน่วยงานของรัฐแห่งอื่น ในกรณีของดีแทค ไตรเน็ต ไม่ได้เป็นผู้รับ
สัมปทาน แต่มีการใช้โครงข่ายของ บมจ. กสท โทรคมนาคม ตาม ถือว่าไม่เกี่ยวข้องและต้องรายงานใช่หรือไม่
ข้อชี้แจง ไม่ต้องรายงาน
แบบที่ ๓ คํารับรองของผู้ขอรับใบอนุญาต
๑. คําถามเกี่ยวกับตารางแบบที่ ๓ ข้อ ๒.๔ ผู้ถือหุ้นลําดับที่ ๒ (ผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นลําดับที่ ๑) ที่อธิบายว่า “กรณีมี
ผู้ถือหุ้นลําดับที่ ๑ ที่เป็นนิติบุคคล และมีสัดส่วนการถือหุ้นตั้งแต่ ๕๐% ขึ้นไปของหุ้นทั้งหมด โดยให้นับรวมหุ้นที่
ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องของผู้ขอรับใบอนุญาต หรือมีสัดส่วนการมีสิทธิออกเสียงตั้งแต่ ๕๐% ขึ้นไปของสิทธิออกเสียง
ทั้ ง หมดในผู้ขอรั บใบอนุญาต ให้ แ สดงรายละเอี ยดเกี่ ยวกั บผู้ ถื อหุ้ น ของผู้ถื อหุ้ นลํา ดับที่ ๑ ดั ง กล่า ว โดยใช้
คําอธิบายที่กําหนดในตารางที่ ๒.๓” นั้น
“ผู้ที่เกี่ยวข้องของผู้ขอรับใบอนุญาต” เช่น บริษัทที่ผู้ถือหุ้นของผู้ขอรับใบอนุญาต ถือหุ้นรวมตั้งแต่ ๓๐% ขึ้นไป
หมายถึงใคร
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คําชี้แจง ตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการควบรวมและการถือหุ้นไขว้ในกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๒ (๑๒) อธิบายคําว่า “ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ขอรับใบอนุญาต” หมายความว่า บุคคล
หรือ ห้างหุ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นของผู้รับใบอนุญาต ดังต่อไปนี้
(๑) คู่สมรสของผู้ถือหุ้นดังกล่าว หรือ
(๒) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้ถือหุ้นดังกล่าว หรือ
(๓) ห้างหุ้นส่วนสามัญที่ผู้ถือหุ้นดังกล่าวหรือบุคคลตาม (๑) หรือ (๒) เป็นหุ้นส่วน หรือ
(๔) ห้างหุ้นส่วนจํากัดที่ผู้ถือหุ้นดังกล่าวหรือบุคคลตาม (๑) หรือ (๒) เป็นหุ้นส่วน จําพวกไม่จํากัด
ความผิ ด หรื อ เป็ น หุ้ น ส่ ว นจํ า พวกจํ า กั ด ความรั บ ผิ ด ที่ มี หุ้ น รวมกั น ตั้ ง แต่ ๓๐% ขึ้ น ไปของ
หุ้น ทั้งหมดของห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือ
(๕) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่ผู้ถือหุ้นดังกล่าว หรือบุคคลตาม (๑) หรือ (๒) หรือห้าง
หุ้ น ส่ ว นตาม (๓) หรื อ (๔) ถื อ หุ้ น รวมกั น ตั้ ง แต่ ๓๐% ขึ้ น ไปของจํ า นวนหุ้ น ที่ จํ า หน่ า ยได้
แล้ว ทั้งหมดของบริษัทนั้น หรือ
(๖) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่ผู้ถือหุ้นดังกล่าว หรือบุคคลตาม (๑) หรือ (๒) หรือห้าง
หุ้นส่วนตาม (๓) หรือ (๔) หรือบริษัทตาม (๕) ถือหุ้นรวมกันตั้งแต่ ๓๐% ขึ้นไปของจํานวนหุ้น
ที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น หรือ
(๗) นิติบุคคลที่ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถมีอํานาจในการจัดการในฐานะเป็นผู้แทนนิติบุคคล
๒. ในตารางข้อ ๒.๔ จะต้องแสดงเฉพาะข้อมูลผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นลําดับที่ ๑ (ที่เป็นนิติบุคคล) ที่ถือหุ้นตั้งแต่ ๕๐%
ขึ้นไปเท่านั้น ใช่หรือไม่
คําชี้แจง การแสดงข้อมูลตามตาราง ๒.๔ ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นลําดับที่ ๑
ในกรณี มีผู้ ถือ หุ้นลํ าดั บที่ ๑ ที่ เป็นนิ ติบุคคล และมีสั ดส่วนการถือ หุ้นตั้ งแต่ ๕๐% ขึ้นไปของหุ้น
ทั้งหมด โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องของผู้ขอรับใบอนุญาต หรือมีสัดส่วนการมีสิทธิออก
เสียงตั้งแต่ ๕๐% ขึ้นไปของสิทธิออกเสียงทั้งหมดในผู้ขอรับใบอนุญาต ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับผู้
ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นลําดับที่ ๑ ดังกล่าวด้วย
๓. ในการกรอกข้อมูลรายงานการถือครองหุ้นและการมีอํานาจควบคุมตามแบบคําขอรับใบอนุญาตแบบที่ 3 นั้น
จะต้องแสดงข้อมูลล่าสุด ณ วันใด
คําชี้แจง วันที่ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงล่าสุดก่อนวันยื่นคําขอรับใบอนุญาต
๔. ในตารางข้อ ๓ กรณีบริษัทมีกรรมการบริษัท ๑๐ คน และมีการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการจํานวน ๒ คน จะต้อง
เปิดเผยข้อมูลหรือไม่
คําชี้แจง ถือว่าเป็นกรณีที่มีความเสี่ยงจึงสมควรเป็นเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว เนื่องจากการพิจารณาเรื่องอํานาจ
ควบคุม จะต้องพิจารณาถึงสิทธิในการ veto ด้วย ถึงแม้กรรมการ ๒ คนจะไม่สามารถโหวตได้เพราะ
มีสิทธิออกเสียงไม่ถึงครึ่งหนึ่ง แต่กรรมการ ๒ คนนั้นสามารถวีโต้หรือไม่อนุมัติงบประมาณให้ลงทุนใน
โครงการต่างๆ ได้ ก็ถือว่ามีความเสี่ยงเช่นกัน
๕. กรณีบริษัท Clearing House มีกรรมการจํานวน ๑๐ คน ผู้มีอํานาจมีการส่งกรรมการจํานวน ๒ คน ต้อง
เปิดเผยข้อมูลหรือไม่
คําชี้แจง ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องเปิดเผยข้อมูลทุกกรณี
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๖. กรณีบริษัทที่กําลังจะเลิกบริษัทและอยู่ระหว่างการชําระบัญชี ซึ่งได้จดทะเบียนยกเลิกบริษัทแล้ว จะต้องเปิดเผย
ข้อมูลหรือไม่
คําชี้แจง ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องเปิดเผยข้อมูลบริษัทที่กําลังจะเลิกบริษัทและอยู่ระหว่างการชําระบัญชีด้วย
ทั้งนี้ ขอให้หมายเหตุว่ามีการจดทะเบียนเลิกบริษัทแล้ว
๗. ในตารางข้ อ ๓.๓ แบบการแสดงข้ อมูล ให้ผู้ ขอรับใบอนุ ญาตชี้ แจงรายละเอี ยดเกี่ยวกั บบริ ษัท ร่ว มของผู้รั บ
ใบอนุญาต เช่น ลักษณะทางธุรกิจของนิติบุคคลที่เป็นบริษัทร่วมของผู้ขอรับใบอนุญาต หรือสัดส่วนการถือหุ้นใน
ส่วนที่มีสิทธิออกเสียง หรือลักษณะความสัมพันธ์ที่บ่งบอกความเป็นบริษัทร่วม หรือระดับของอํานาจควบคุมโดย
การแต่งตั้งกรรมการหรือพฤติกรรมส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการ ถ้ากรณีที่มีลักษณะความสัมพันธ์ที่บ่งบอกความ
เป็นบริษัทร่วม จะต้องกรอกข้อมูลด้วยหรือไม่ เนื่องจากไม่มีช่องให้กรอกข้อมูลในตาราง
คําชี้แจง เนื่องจากเรื่องลักษณะหุ้นจะสามารถดูผ่านแบบฟอร์มข้ออื่นได้ ตารางนี้เป็นการกรอกเพิ่มเติมในเรื่อง
มีการส่งกรรมการหรือไม่ และจากนิยาม “บริษัทร่วม” ตามข้อ ๒) บริษัทที่ผู้ขอรับใบอนุญาตหรือ
บริษัทย่อยมีอํานาจในการมีส่วนร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของ
บริษัท แต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมนโยบายดังกล่าว และไม่ถือเป็นบริษัทย่อยหรือกิจการร่วมค้า ทั้งนี้
ถ้ากรณีบริษัทมีอํานาจในการตัดสินใจเรื่องนโยบายและจะถือเป็นบริษัทร่วม แต่ไม่สามารถระบุ
ความสัมพันธ์ในแง่การถือหุ้นหรือการส่งกรรมการ ก็สามารถกรอกข้อมูลในช่องสุดท้ายในหัวข้อการมี
พฤติกรรมในการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการฯ ได้
๘. ในตารางข้อ ๓.๔.๑ ผู้ขอรับใบอนุญาตถือครองหุ้นโดยทางตรงในนิติบุคคลที่เป็นบริษัทมหาชนจํากัดและบริษัท
จํากัด และหัวข้อ ๓.๔.๒ ผู้ขอรับใบอนุญาตถือครองหุ้นโดยทางอ้อมในนิติบุคคลที่เป็นบริษัทมหาชนจํากัดและ
บริษัทจํากัด เช่น ในกรณีที่บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด มีการถือหุ้นในบริษัทอื่น แล้วมากระจายหุ้น ในหัวข้อ
๓.๔.๑ แล้ว จะต้องมากระจายซ้ําอีกครั้งในหัวข้อ ๓.๔.๒ หรือไม่
คําชี้แจง จะพิจารณาทั้ง ๒ ส่วน คือ ส่วนที่ผู้ขอรับใบอนุญาตกรอกข้อมูลชัดเจนตามคํานิยาม และส่วนผู้ตรวจ
คุณสมบัติจะพิจารณาทางอ้อมด้วย เพราะในบางกรณีสัดส่วนการถือหุ้นในจํานวนไม่ถึงจํานวนที่
กําหนด แต่จะนับจํานวนหุ้นที่ถือผ่านการเป็นกรรมการ ซึ่งไม่ได้กําหนดให้แสดงในแบบฟอร์ม เป็น
หน้าที่ของผู้ประเมินคุณสมบัติที่จะต้องตรวจสอบ ทั้งนี้ อาจจะมีผู้ถือหุ้นทางอ้อมบางส่วนที่อาจจะมี
ความซับซ้อนที่จะต้องเอาข้อมูลมาตรวจสอบต่อไป
๙. ในตารางข้อ ๓.๔.๕ ผู้รับใบอนุญาตส่งบุคคลหรือมีพฤติกรรมในการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการในจํานวนที่มี
นัยสําคัญ เพื่อควบคุมการบริหารงานหรือการดําเนินงานของนิติบุคคลที่เป็นบริษัทมหาชนจํากัดหรือบริษัทจํากัด
ที่ถูกถือหุ้นต่อกันในแต่ละทอดทุกทอดตลอดสาย ไม่มีการกล่าวถึงเรื่อง “กรรมการของบริษัทผู้ขอรับใบอนุญาต
ไปถือหุ้นที่บริษัทอื่นหรือไม่” จึงไม่ต้องกรอกข้อมูลส่วนนี้ใช่หรือไม่
คําชี้แจง ไม่รวมกรณีกรรมการของผู้ขอรับใบอนุญาตไปควบคุมการบริหารงานหรือการดําเนินงานของนิติ
บุคคลที่บริษัทมหาชนจํากัดและบริษัทจํากัดอื่น
๑๐. หลังจากการส่งเอกสารครั้งนี้แล้ว จะมีการขอเอกสารเพิ่มเติมนอกเหนือจากประกาศฯ แล้วใช่หรือไม่
คําชี้แจง ตามประกาศข้อ ๗ (๒) หากปรากฏว่าแบบคําขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน ๑๘๐๐ MHz
และเอกสารสําหรับการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตในข้อ ๒ ของภาคผนวก ก ท้าย
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ประกาศนี้ ไม่ครบถ้วน หรือไม่เพียงพอ สํานักงานจะแจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตจัดส่งเอกสารหลักฐาน
ให้ครบถ้วนภายในห้าวันทําการนับจากวันที่ได้รับแจ้ง ทั้งนี้ หากครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้
ขอรับใบอนุญาตยังมิ ได้ส่งเอกสารหลักฐานเพิ่ มเติ มให้ครบถ้ วนตามที่ไ ด้รับแจ้ง จะถือ ว่าผู้ขอรั บ
ใบอนุญาตไม่ประสงค์จะยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม
๑๑. ในตารางข้อข้อ ๒.๔ ถ้าผู้ถือหุ้นลําดับที่ ๑ เป็นบริษัทมหาชนจํากัด จะสามารถใช้เอกสาร TSD ซึ่งแสดงรายชื่อผู้
ถือหุ้น ๑๐ รายแรก ในการแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นในลําดับที่สองได้หรือไม่
คําชี้แจง กรณีการแสดงข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนจํากัด ให้แสดงบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นทั้งหมด
๑๒. หลังจากวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ผู้ขอรับใบอนุญาตสามารถซื้อหุ้นบริษัทอื่น หรือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการ
ถือหุ้นได้หรือไม่
คําชี้แจง ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นก่อนกระบวนการประมูลแล้วเสร็จ
แบบที่ ๔ ผู้มีสิทธิถือครองและเข้าถึงข้อมูลของผู้ขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
๑. ข้อมูลผู้มีสิทธิถือครองและเข้าถึงข้อมูลของผู้ขอรับใบอนุญาตตามแบบที่ ๔ เป็นข้อมูลของบุคคลที่จะเข้าร่วมการ
ประมูลหรือไม่
ข้อชี้แจง รายชื่อบุคคลตามแบบที่ ๔ ไม่ได้หมายถึงข้อมูลของบุคคลที่จะเข้าร่วมการประมูล ซึ่งสํานักงานจะ
กําหนดให้ผู้ยื่นคําขอแจ้งอีกครั้ง
๒. รายชื่อที่ใส่ผู้ได้รับอํานาจให้มีสิทธิถือครองและเข้าถึงข้อมูลของผู้ขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ในแบบที่ ๔
ข้อ ๒ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง มีขอบเขตอย่างไร
คําชี้แจง แบบฟอร์มที่ ๔ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ขอรับใบอนุญาต แจ้งรายชื่อบุคคลที่ล่วงรู้ถึงข้อมูลอันเป็น
สาระสําคัญในการประมูลอันอาจก่อให้เกิดพฤติกรรมการสมยอมในการเสนอราคาได้ ดังนั้น รายชื่อ
ที่แสดงอาจเป็นบุคคลในบริษัทหรือบุคคลอื่นที่รู้ถึงข้อมูลอันเป็นสาระสําคัญในการแข่งขันในการ
ประมูล
แบบที่ ๕ หนังสือยินยอมของผู้ขอรับใบอนุญาต
๑. หนังสือยินยอมของผู้รับใบอนุญาต ตามแบบคําขอแบบที่ ๕ ไม่มีช่องให้ระบุชื่อนิติบุคคลผู้ยื่นคําขอรับใบอนุญาต
ดังเช่นแบบคําขออื่น ดังนั้น เพียงการลงนามของผู้มีอํานาจกระทําการผูกพันนิติบุคคลก็ถือว่าคําขอนั้นสมบูรณ์
แล้วใช่หรือไม่
คําชี้แจง ถึงแม้ในแบบคําขอที่ ๕ จะไม่มีช่องให้ระบุชื่อนิติบุคคลผู้ยื่นคําขอรับใบอนุญาต เมื่อผู้มีอํานาจกระทํา
การผูกพันนิติบุคคลลงนามแล้ว หนังสือยินยอมของผู้รับใบอนุญาตย่อมมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย
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