
 หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ    ๒๒๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กันยายน   ๒๕๕๘ 
๑๙ 

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์   
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

เร่ือง  หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคม   
ย่าน  ๘๙๕ - ๙๑๕  MHz/๙๔๐ - ๙๖๐  MHz 

 
 

โดยท่ีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ   
มีนโยบายเก่ียวกับการบริหารคล่ืนความถี่  และการใช้ประโยชน์คลื่นความถี่อันเป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติ
เพื่อประโยชน์สาธารณะ  โดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติและระดับท้องถิ่น   
ในด้านการศึกษา  วัฒนธรรม  ความม่ันคงของรัฐ  และประโยชน์สาธารณะอื่น  รวมทั้งการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม  
และดําเนินการในลักษณะที่มีการกระจายการใช้ประโยชน์โดยทั่วถึงในกิจการด้านต่าง ๆ  ให้เหมาะสม  
ตลอดจนเพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล  และการประกอบกิจการสําหรับ
กิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล  (International  Mobile  Telecommunications - IMT)  จะก่อให้เกิด
ผลดีต่อการพัฒนากิจการโทรคมนาคมของประเทศไทยให้มีความทันสมัย  สอดคล้องกับวิวัฒนาการของโลก  
อีกทั้งจะเป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม  ภาคเศรษฐกิจ  และสังคม  ตลอดจนสนับสนุน
ส่งเสริมสิทธิในการติดต่อสื่อสาร  การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนให้มีความเจริญ  ก้าวหน้า  และ
สอดคล้องกับนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐในด้านกิจการสื่อสารโทรคมนาคม 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๗  (๑)  (๒)  (๔)  (๖)  (๘)  (๑๑)  (๑๓)  (๒๔)  มาตรา  ๒๙  
มาตรา  ๔๐  มาตรา  ๔๕  และมาตรา  ๘๑  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับ 
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ประกอบกับ
มาตรา  ๗  มาตรา  ๙  มาตรา  ๑๐  มาตรา  ๒๔  มาตรา  ๖๔  มาตรา  ๖๕  และมาตรา  ๖๖  แห่ง
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๔  และมาตรา  ๘  แห่งพระราชบัญญัติ 
การประกอบกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๔  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๙  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติจึงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับกิจการ
โทรคมนาคม  ย่าน  ๘๙๕ - ๙๑๕  MHz/๙๔๐ - ๙๖๐  MHz  ไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ บรรดาประกาศ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  และคําสั่งอื่นใด  ในส่วนที่มีกําหนดไว้แล้วใน
ประกาศนี้  หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้  ให้ใช้ประกาศนี้แทน 

ข้อ ๒ ในประกาศนี้ 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
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“คลื่นความถี่ย่าน  ๙๐๐  MHz”  หมายความว่า  คลื่นความถี่ในช่วง  ๘๙๕ - ๙๑๕  เมกะเฮิรตซ์  (MHz)  
คู่กับ  ๙๔๐ - ๙๖๐  เมกะเฮิรตซ์  (MHz)  ตามแผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล  
(International  Mobile  Telecommunications - IMT)  ย่านความถี่วิทยุ  ๘๙๕ - ๙๑๕/๙๔๐ - ๙๖๐  
เมกะเฮิรตซ์  (MHz) 

“ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน  ๙๐๐  MHz”  หมายความว่า  ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  เพื่อใช้คลื่นความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคม 

“ผู้ขอรับใบอนุญาต”  หมายความว่า  ผู้ที่ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน  ๙๐๐  MHz 
“ผู้เข้าร่วมการประมูล”  หมายความว่า  ผู้ขอรับใบอนุญาตที่คณะกรรมการพิจารณาว่า 

มีคุณสมบัติและปฏิบัติตามข้อกําหนด  และเป็นผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน  
๙๐๐  MHz 

“ผู้ชนะการประมูล”  หมายความว่า  ผู้เข้าร่วมการประมูลที่ชนะการประมูลและมีสิทธิได้รับใบอนุญาต
ให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน  ๙๐๐  MHz  ที่คณะกรรมการจะอนุญาต 

“ผู้รับใบอนุญาต”  หมายความว่า  ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน  ๙๐๐  MHz  และ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามจากคณะกรรมการ  เพื่อประกอบกิจการตามขอบเขต 
ที่ได้รับอนุญาต 

หมวด  ๑ 
การให้อนุญาต 

 
 

ข้อ ๓ คลื่นความถี่ย่าน  ๙๐๐  MHz  ที่จะอนุญาตให้ใช้ตามประกาศนี้  แบ่งเป็นคลื่นความถี่
จํานวนสองชุด ๆ  ละ  ๒ x ๑๐  MHz  ดังนี้   

ชุดที่หนึ่ง  ช่วงความถี่วิทยุ  ๘๙๕ - ๙๐๕  MHz  คู่กับ  ๙๔๐ - ๙๕๐  MHz 
ชุดที่สอง  ช่วงความถี่วิทยุ  ๙๐๕ - ๙๑๕  MHz  คู่กับ  ๙๕๐ - ๙๖๐  MHz 
ผู้ขอรับใบอนุญาตแต่ละรายมีสิทธิ ย่ืนประมูลคลื่นความถี่ ได้ไม่เกินหนึ่งชุดคลื่นความถ่ี   

(ขนาด  ๒ x ๑๐  MHz)  เท่านั้น 
ในกรณีที่มีชุดคลื่นความถี่เหลืออยู่  คณะกรรมการจะดําเนินการเพื่ออนุญาตให้ใช้ชุดคลื่นความถ่ีนั้น

ภายในหนึ่งปีนับจากการประมูลคร้ังก่อนหน้าสิ้นสุดลง 
ข้อ ๔ ผู้ชนะการประมูลตามประกาศนี้  เม่ือได้ปฏิบัติตามเง่ือนไขการดําเนินการก่อนรับ

ใบอนุญาตครบถ้วนแล้ว  คณะกรรมการจะพิจารณาออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน  ๙๐๐  MHz  
และใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม  ตามมาตรา  ๗  แห่งพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๔  เพื่อประกอบกิจการตามขอบเขตการอนุญาต   
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กรณีผู้ชนะการประมูลตามประกาศนี้เป็นผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่  หรือเป็นผู้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามอยู่แล้ว  เม่ือได้ปฏิบัติตามเง่ือนไขการดําเนินการก่อนรับใบอนุญาต
ครบถ้วนแล้ว  คณะกรรมการจะพิจารณาอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน  ๙๐๐  MHz  เพื่อประกอบกิจการ
ตามขอบเขตการอนุญาตที่คณะกรรมการกําหนดเพิ่มเติมภายใต้ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี  หรือใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามที่ได้รับอยู่เดิม  แล้วแต่กรณี   

ให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้มีและใช้เคร่ืองวิทยุคมนาคม  และตั้งสถานีวิทยุคมนาคม
ตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคมด้วย  ทั้งนี้  เฉพาะในส่วนที่ เ ก่ียวกับเคร่ืองวิทยุคมนาคมที่ ใช้ 
ในการประกอบกิจการตามขอบเขตการอนุญาต  และผู้รับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามระเบียบและประกาศ   
ที่เก่ียวข้องด้วย 

หมวด  ๒ 
คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต 

 
 

ข้อ ๕ ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กําหนดไว้ในมาตรา  ๘  แห่งพระราชบัญญัติ  

การประกอบกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๔  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๙  และต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๓  
ของประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เร่ือง  หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบที่สาม 

(๒) ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัด  หรือบริษัทมหาชนจํากัดที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายไทย  และต้องมิใช่คนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องกําหนดข้อห้ามตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เร่ือง  การกําหนดข้อห้ามการกระทําที่มีลักษณะเป็นการครอบงํากิจการ
โดยคนต่างด้าว  พ .ศ .  ๒๕๕๕  พร้อมคํารับรองซึ่งลงนามโดยผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล   
ว่าจะไม่ดําเนินการใด ๆ  อันเป็นการขัดต่อข้อห้ามดังกล่าว 

ภายหลังการประมูล  กรณีผู้รับใบอนุญาตมีการกระทําอันเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามดังกล่าว  ให้ดําเนินการ
ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ   
เร่ือง  การกําหนดข้อห้ามการกระทําที่มีลักษณะเป็นการครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าว  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

(๓) ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องไม่มีความเก่ียวโยงกันกับผู้ขอรับใบอนุญาตรายอื่น  โดยไม่เป็น 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  ไม่เป็นบริษัทย่อย  ไม่เป็นบริษัทร่วม  ไม่เป็นผู้มีอํานาจควบคุมหรือถูกควบคุม  ไม่มีการถือหุ้นไขว้กับ  
ผู้ขอรับใบอนุญาตรายอื่น  หรือไม่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอํานาจควบคุมเป็นบุคคลเดียวกันกับผู้ขอรับ
ใบอนุญาตรายอื่น  เว้นแต่กรณีมีความสัมพันธ์ในลักษณะของการเป็นผู้ให้หรือผู้ได้รับอนุญาต  สัมปทาน  
หรือสัญญา  ตามมาตรา  ๘๐  แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๔  ทั้งนี้  
ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ  ๒  ของประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เร่ือง  หลักเกณฑ์และ
วิธีการ  การควบรวมและการถือหุ้นไขว้ในกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
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ในการตรวจสอบ  หากปรากฏว่าผู้ขอรับใบอนุญาตไม่มีคุณสมบัติตามที่กําหนด  หรือหากปรากฏ
ข้อเท็จจริงภายหลังว่าผู้ขอรับใบอนุญาตที่เป็นผู้เข้าร่วมการประมูล  หรือผู้ชนะการประมูล  ไม่มีคุณสมบัติ
ตามที่กําหนด  คณะกรรมการจะตัดรายชื่อผู้ขอรับใบอนุญาตดังกล่าวออกจากการเป็นผู้ขอรับใบอนุญาต  
ผู้เข้าร่วมการประมูล  หรือผู้ชนะการประมูล  แล้วแต่กรณี 

หมวด  ๓ 
การขอรับใบอนุญาต 

 
 

ข้อ ๖ ในการขอรับใบอนุญาต  ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องดําเนินการดังต่อไปนี้  ณ  วันที่ย่ืนคําขอ 
(๑) ยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบคําขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน  ๙๐๐  MHz   

ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน  และแนบเอกสารหลักฐานและข้อมูลตามที่กําหนดในภาคผนวก  ก  พร้อมสําเนา
จํานวน  ๒  ชุด  และเอกสารที่บันทึกลงสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ณ  สํานักงาน  เลขที่  ๘๗  ซอยพหลโยธิน  ๘  
ถนนพหลโยธิน  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๔๐๐   

(๒) ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องดําเนินตามข้อ  ๕  (๒)  โดยจัดส่งเอกสารของผู้ขอรับใบอนุญาต  
ที่กําหนดข้อห้ามให้ครบถ้วนตามที่กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เร่ือง  การกําหนดข้อห้ามการกระทําที่มีลักษณะเป็นการครอบงํากิจการ
โดยคนต่างด้าว  พ.ศ.  ๒๕๕๕  พร้อมคํารับรองซึ่งลงนามโดยผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลว่า 
จะไม่ดําเนินการใด ๆ  อันเป็นการขัดต่อข้อห้ามดังกล่าว  ทั้งนี้  ตามแบบคําขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี
ย่าน  ๙๐๐  MHz   

นอกจากการรับรองตามข้างต้นแล้ว  ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องทําการรับรองตามข้อกําหนดใน
มาตรการข้อจํากัดพฤติกรรมสมยอมในการตกลงราคาประมูล  การรับรองว่าเม่ือได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถ่ีแล้ว  ผู้ขอรับใบอนุญาตยินยอมที่จะจัดให้มีและปฏิบัติตามแผนความรับผิดชอบต่อสังคม  
(Corporate  Social  Responsibility - CSR)  ที่คณะกรรมการเห็นชอบ  และลงนามรับรองในหนังสือยินยอม
ของผู้เข้าร่วมการประมูล 

(๓) ชําระค่าพิจารณาคําขอใบอนุญาตในอัตรา  ๕๐๐,๐๐๐  บาท  (ห้าแสนบาทถ้วน)  เป็นเงินสด
หรือเช็คที่สถาบันการเงินประเภทธุรกิจธนาคารพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  
สั่งจ่ายสํานักงาน  ซึ่งเป็นเช็คลงวันที่ที่ใช้เช็คนั้นชําระต่อสํานักงาน  หรือก่อนหน้านั้นไม่เกินสามวันทําการ  
โดยให้ถือว่าเป็นค่าพิจารณาคําขอใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม  
และสํานักงานจะไม่คืนเงินจํานวนดังกล่าวไม่ว่าในกรณีใด  ๆ  

(๔) วางหลักประกันการประมูลเป็นเช็คจากสถาบันการเงินประเภทธุรกิจธนาคารพาณิชย์ 
ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ที่สั่งจ่ายสํานักงาน  ซึ่งเป็นเช็คลงวันที่ที่ใช้เช็คนั้น
ชําระต่อสํานักงาน  หรือก่อนหน้านั้นไม่เกินสามวันทําการ  เป็นจํานวนเงิน  ๖๔๔,๐๐๐,๐๐๐  บาท   
(หกร้อยสี่สิบสี่ล้านบาทถ้วน)   



 หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ    ๒๒๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กันยายน   ๒๕๕๘ 
๑๙ 

หากผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ดําเนินการตามวิธีการขอรับใบอนุญาตที่คณะกรรมการกําหนด  
สํานักงานจะไม่รับคําขอรับใบอนุญาต 

คณะกรรมการสงวนสิทธิ์ในการริบหลักประกันการประมูลดังกล่าว  ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมการประมูล  
หรือผู้ชนะการประมูล  ไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขในการประมูล  กฎการประมูล  หรือเง่ือนไขก่อนรับใบอนุญาต  
ที่กําหนด 

ข้อ ๗ สํานักงานจะดําเนินการพิจารณาคําขอรับใบอนุญาต  ดังนี้ 
(๑) สํานักงานจะพิจารณาตรวจสอบแบบคําขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีย่าน  ๙๐๐  MHz   

ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว  และเอกสารหลักฐานที่จําเป็นต้องใช้ในการพิจารณาให้ครบถ้วน   
(๒) หากปรากฏว่าแบบคําขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน  ๙๐๐  MHz  และเอกสารสําหรับ

การพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตในข้อ  ๒  ของภาคผนวก  ก  ท้ายประกาศนี้  ไม่ครบถ้วน  
หรือไม่เพียงพอ  สํานักงานจะแจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตจัดส่งเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนภายในห้าวันทําการ 
นับจากวันที่ได้รับแจ้ง  ทั้งนี้  หากครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว  ผู้ขอรับใบอนุญาตยังมิได้ส่งเอกสาร
หลักฐานเพิ่มเติมให้ครบถ้วนตามที่ได้รับแจ้ง  จะถือว่าผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ประสงค์จะย่ืนเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม 

(๓) สํานักงานจะดําเนินการพิจารณาว่าผู้ขอรับใบอนุญาตมีคุณสมบัติตามข้อกําหนดในข้อ  ๕  
ครบถ้วนหรือไม่  และนําเสนอคณะกรรมการพิจารณา  โดยจะแจ้งผลการพิจารณาการเป็นผู้เข้าร่วมการประมูล
ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายในสิบห้าวันนับจากวันย่ืนคําขอ  หรือวันที่ได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน
ตามข้อ  ๗  (๒)  จากผู้ขอรับใบอนุญาตทุกราย  โดยสํานักงานจะประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการประมูล 
ให้ทราบเป็นการทั่วไป   

ทั้งนี้  หากมีข้อสงสัยในคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตตามข้อกําหนดในข้อ  ๕  สํานักงาน 
อาจให้ผู้ขอรับใบอนุญาตชี้แจงข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต 

(๔) กรณีที่คณะกรรมการพิจารณาว่าผู้ขอรับใบอนุญาตรายใดไม่มีคุณสมบัติหรือไม่ได้ปฏิบัติ
ตามข้อกําหนดให้ครบถ้วน  ผู้ขอรับใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเพื่อให้ทบทวนภายในสามวันทําการ
นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง  โดยการอุทธรณ์ต้องแสดงเหตุผลของการอุทธรณ์และเอกสารที่เก่ียวข้อง  
คณะกรรมการจะแจ้งผลการพิจารณาภายในเจ็ดวันนับจากวันที่ได้รับอุทธรณ์  คําวินิจฉัยของคณะกรรมการ   
ให้ถือเป็นที่สุด 

(๕) กรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตมิได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้เข้าร่วมการประมูล  สํานักงานจะคืน
หลักประกันการประมูลให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการประมูล 

หมวด  ๔ 
การประมูล 

 
 

ข้อ ๘ คณะกรรมการจะใช้วิธีการประมูลในรูปแบบ  ดังนี้ 
(๑) คณะกรรมการจะเปิดประมูลชุดคลื่นความถี่ย่าน  ๙๐๐  MHz  ที่จะให้อนุญาตพร้อมกัน  

และดําเนินการประมูลหลายรอบ  โดยราคาประมูลในแต่ละรอบจะเพิ่มขึ้นตามลําดับ  (Simultaneous  
Ascending  Bid  Auction)  ทั้งนี้  กฎการประมูลให้เป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก  ข  ท้ายประกาศนี้ 



 หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ    ๒๒๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กันยายน   ๒๕๕๘ 
๑๙ 

(๒) ราคาขั้นต่ําของการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีแต่ละชุดมีราคา  ๑๒,๘๖๔,๐๐๐,๐๐๐  บาท  
(หนึ่งหม่ืนสองพันแปดร้อยหกสิบสี่ล้านบาทถ้วน)   

(๓) ในกรณีที่ผู้ เข้าร่วมการประมูลมีจํานวนน้อยกว่าหรือเท่ากับจํานวนชุดคลื่นความถ่ี 
ที่จะอนุญาตให้ใช้  ราคาขั้นต่ําของการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีแต่ละชุดมีราคา  ๑๖,๐๘๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  
(หนึ่งหม่ืนหกพันแปดสิบล้านบาทถ้วน)   

(๔) ในกรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมการประมูล  คณะกรรมการสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการประมูล  
และจะพิจารณากําหนดการประมูลคร้ังต่อไปตามความเหมาะสม 

(๕) คณะกรรมการจะรับรองผลการประมูลภายในเจ็ดวันนับจากวันสิ้นสุดการประมูล   
โดยสํานักงานจะแจ้งผลการประมูลแก่ผู้เข้าร่วมการประมูลทุกรายทราบ  และจะประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูล
ให้ทราบเป็นการทั่วไป  ทั้งนี้  สํานักงานจะคืนหลักประกันการประมูลให้แก่ผู้ที่ไม่ชนะการประมูลภายใน 
สิบห้าวันนับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูล 

ข้อ ๙ ผู้ชนะการประมูลจะต้องชําระเงินประมูลคลื่นความถี่  ดังนี้ 
(๑) กรณีที่ราคาประมูลสูงสุดไม่เกิน  ๑๖,๐๘๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  (หนึ่งหม่ืนหกพันแปดสิบล้านบาทถ้วน)  

ผู้ชนะการประมูลจะต้องชําระเงินประมูลคลื่นความถี่ตามราคาการประมูลสูงสุดของผู้ชนะการประมูลแต่ละราย  
โดยแบ่งจ่ายเป็นสามงวด  ดังนี้ 

งวดที่หนึ่ง  ชําระเงินประมูลคลื่นความถี่เป็นจํานวนร้อยละห้าสิบของราคาการประมูลสูงสุด  
พร้อมหนังสือคํ้าประกันจากสถาบันการเงินประเภทธุรกิจธนาคารพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน  
พ.ศ.  ๒๕๕๑  เพื่อคํ้าประกันการชําระเงินประมูลคลื่นความถี่ในส่วนที่เหลือ  ภายในเก้าสิบวันนับจากวันที่
ได้รับหนังสือแจ้งเป็นผู้ชนะการประมูล   

งวดที่สอง  ชําระเงินประมูลคลื่นความถี่  เป็นจํานวนร้อยละย่ีสิบห้าของราคาการประมูลสูงสุด  
พร้อมหนังสือคํ้าประกันจากสถาบันการเงินประเภทธุรกิจธนาคารพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน  
พ.ศ.  ๒๕๕๑  เพื่อคํ้าประกันการชําระเงินประมูลคลื่นความถี่งวดที่สาม  ภายในสิบห้าวันเม่ือครบกําหนด
ระยะเวลาสองปีนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต  โดยสํานักงานจะคืนหนังสือคํ้าประกันที่ได้นําส่งในงวดที่หนึ่ง
ภายในสิบห้าวันนับจากวันที่ผู้รับใบอนุญาตชําระเงินประมูลคลื่นความถี่งวดที่สอง   

งวดที่สาม  ชําระเงินประมูลคลื่นความถี่เป็นจํานวนร้อยละย่ีสิบห้าของราคาการประมูลสูงสุด  
ภายในสิบห้าวันเม่ือครบกําหนดระยะเวลาสามปีนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต  โดยสํานักงานจะคืนหนังสือ  
คํ้าประกันที่ได้นําส่งในงวดที่สองภายในสิบห้าวันนับจากวันที่ผู้รับใบอนุญาตชําระเงินประมูลคลื่นความถี่งวดที่สาม   

ทั้งนี้  เ งินประมูลคลื่นความถ่ีที่ผู้ชนะการประมูลแต่ละรายต้องชําระ  ยังไม่รวมภาษี  
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  และดอกเบี้ย  ตามที่กฎหมายกําหนด 

(๒) กรณีที่ราคาประมูลสูงสุดมากกว่า  ๑๖,๐๘๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  (หนึ่งหม่ืนหกพันแปดสิบล้านบาทถ้วน)  
ผู้ชนะการประมูลจะต้องชําระเงินประมูลคลื่นความถี่ตามราคาการประมูลสูงสุดของผู้ชนะการประมูลแต่ละราย  
โดยแบ่งจ่ายเป็นสี่งวด  ดังนี้ 



 หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ    ๒๒๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กันยายน   ๒๕๕๘ 
๑๙ 

งวดที ่หนึ ่ง   ชําระเงินประมูลคลื ่นความถี่เป็นจํานวนเงิน   ๘ ,๐๔๐ ,๐๐๐ ,๐๐๐   บาท   
(แปดพันสี่สิบล้านบาทถ้วน)  พร้อมหนังสือคํ้าประกันจากสถาบันการเงินประเภทธุรกิจธนาคารพาณิชย์
ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  เพื่อคํ้าประกันการชําระเงินประมูลคลื่นความถ่ี 
ในส่วนที่เหลือ  ภายในเก้าสิบวันนับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งเป็นผู้ชนะการประมูล   

งวดที ่สอง   ชําระเงินประมูลคลื ่นความถี ่เป็นจํานวนเงิน   ๔ ,๐๒๐ ,๐๐๐ ,๐๐๐   บาท   
(สี่พันย่ีสิบล้านบาทถ้วน)  พร้อมหนังสือคํ้าประกันจากสถาบันการเงินประเภทธุรกิจธนาคารพาณิชย์ 
ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  เพื่อคํ้าประกันการชําระเงินประมูลคลื่นความถ่ี
งวดที่สามและงวดที่สี่  ภายในสิบห้าวันเม่ือครบกําหนดระยะเวลาสองปีนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต   
โดยสํานักงานจะคืนหนังสือคํ้าประกันที่ได้นําส่งในงวดที่หนึ่งภายในสิบห้าวันนับจากวันที่ผู้รับใบอนุญาต
ชําระเงินประมูลคลื่นความถี่งวดที่สอง   

งวดที่สาม   ชําระเงินประมูลคลื่นความถี่ เป็นจํานวนเงิน   ๔ ,๐๒๐ ,๐๐๐ ,๐๐๐   บาท   
(สี่พันย่ีสิบล้านบาทถ้วน)  พร้อมหนังสือคํ้าประกันจากสถาบันการเงินประเภทธุรกิจธนาคารพาณิชย์ 
ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  เพื่อคํ้าประกันการชําระเงินประมูลคลื่นความถ่ีงวดที่สี่  
ภายในสิบห้าวันเม่ือครบกําหนดระยะเวลาสามปีนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต  โดยสํานักงานจะคืนหนังสือ
คํ้าประกันที่ได้นําส่งในงวดที่สองภายในสิบห้าวันนับจากวันที่ผู้รับใบอนุญาตชําระเงินประมูลคลื่นความถ่ี
งวดที่สาม 

งวดที่สี่  ชําระเงินประมูลคลื่นความถ่ีส่วนที่เหลือทั้งหมด  ภายในสิบห้าวันเม่ือครบกําหนด
ระยะเวลาสี่ปีนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต  โดยสํานักงานจะคืนหนังสือคํ้าประกันที่ได้นําส่งในงวดที่สาม  
ภายในสิบห้าวันนับจากวันที่ผู้รับใบอนุญาตชําระเงินประมูลคลื่นความถี่งวดที่สี่ 

ทั้งนี้  เ งินประมูลคลื่นความถ่ีที่ผู้ชนะการประมูลแต่ละรายต้องชําระ  ยังไม่รวมภาษี  
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  และดอกเบี้ย  ตามที่กฎหมายกําหนด 

(๓) กรณีที่ผู้รับใบอนุญาตไม่ชําระเงินประมูลคลื่นความถ่ีงวดที่สอง  งวดที่สาม  หรืองวดท่ีสี่  
ให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  ผู้ รับใบอนุญาตต้องชําระเงินประมูลคลื่นความถี่ส่วนเพิ่ม   
เป็นจํานวนเงินเท่ากับผลคูณของจํานวนเงินประมูลคลื่นความถี่ที่ค้างชําระกับอัตราดอกเบี้ยร้อยละสิบห้าต่อปี  
คํานวณเป็นรายวัน  โดยหากพ้นกําหนดชําระเงินตามเวลาที่ระบุ  จะถอืว่าผู้รับใบอนุญาตกระทําผิดเง่ือนไข
ของประกาศนี้  และคณะกรรมการอาจพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตได้   

(๔) ในการชําระเงินประมูลคลื่นความถี่งวดที่หนึ่ง  ให้สํานักงานนําหลักประกันการประมูลของ  
ผู้ชนะการประมูลแต่ละรายมาชําระเป็นเงินประมูลคลื่นความถี่ก่อน  และให้ผู้ชนะการประมูลแต่ละราย
ชําระเงินประมูลคลื่นความถี่ส่วนที่เหลือจนครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กําหนด 



 หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ    ๒๒๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กันยายน   ๒๕๕๘ 
๑๙ 

หมวด  ๕ 
ข้อกําหนดในการอนุญาต 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
เง่ือนไขการดําเนินการก่อนรับใบอนุญาต 

 
 

ข้อ ๑๐ ผู้ชนะการประมูลจะต้องดําเนินการดังต่อไปนี้  ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือแจ้งเป็นผู้ชนะการประมูล 

(๑) ชําระเงินประมูลคลื่นความถ่ีงวดท่ีหนึ่ง  พร้อมจัดส่งหนังสือคํ้าประกันจากสถาบันการเงิน
ประเภทธุรกิจธนาคารพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  เพื่อคํ้าประกัน 
การชําระเงินประมูลคลื่นความถี่ในส่วนที่เหลือ  ตามที่กําหนดในข้อ  ๙ 

(๒) หากปรากฏว่าเอกสารหลักฐานและข้อมูลที่จําเป็นต้องใช้ในการอนุญาตสําหรับผู้ขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามที่จัดส่งตามข้อ  ๔  ของภาคผนวก  ก  ท้ายประกาศนี้  
ไม่ถูกต้องหรือไม่เพียงพอ  ผู้ชนะการประมูลจะต้องแก้ไขเอกสารหลักฐานดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้อง   
ตามรายละเอียดที่ได้รับแจ้งจากสํานักงาน 

ข้อ ๑๑ คณะกรรมการจะให้ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน  ๙๐๐  MHz  และใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามแก่ผู้ชนะการประมูลแต่ละราย  ภายหลังจากผู้ชนะการประมูล 
ได้ปฏิบัติตามเง่ือนไขการดําเนินการก่อนรับใบอนุญาตครบถ้วนและถูกต้อง 

ส่วนที่  ๒ 
ระยะเวลาการอนุญาต  และขอบเขตการอนุญาต 

 
 

ข้อ ๑๒ ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน  ๙๐๐  MHz  ที่ได้รับอนุญาตตามประกาศนี้   
และใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม  ให้มีระยะเวลาการอนุญาตสิบห้าปีนับแต่วันที่
ได้รับอนุญาต   

กรณีผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน  ๙๐๐  MHz  ตามประกาศนี้เป็นผู้รับใบอนุญาตให้ใช้  
คลื่นความถ่ี  หรือผู้ รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามอยู่แล้ว  ให้มีระยะเวลา 
การอนุญาตเฉพาะบริการโทรคมนาคมที่ใช้คลื่นความถี่ย่าน  ๙๐๐  MHz  ที่ได้รับอนุญาตตามประกาศนี้
ตามขอบเขตที่ได้รับอนุญาตเป็นระยะเวลาสิบห้าปีนับแต่วันที่ได้รับอนุญาต   

ผู้รับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขก่อนเลิกกิจการตามท่ีคณะกรรมการกําหนด  และ
จะต้องส่งแผนการบริหารจัดการผู้ใช้บริการเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสองปีก่อนระยะเวลาการอนุญาต
สิ้นสุดลง  ทั้งนี้  เพื่อมิให้มีผลกระทบต่อผู้ ใช้บริการ  และผู้รับใบอนุญาตจะต้องคืนคลื่นความถ่ี 
ที่ได้รับอนุญาตให้แก่คณะกรรมการเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการอนุญาต 



 หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ    ๒๒๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กันยายน   ๒๕๕๘ 
๑๙ 

ข้อ ๑๓ ผู้รับใบอนุญาตมีสิทธิให้บริการโทรคมนาคมในลักษณะของการให้บริการโครงข่าย
โทรคมนาคม  เพื่อให้เช่าใช้และเพื่อให้บริการโทรคมนาคม  (Network  Provider  and  Service  Provider)  
และการให้บริการสิ่งอํานวยความสะดวกด้านโทรคมนาคม  (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) บริการมูลค่าเพิ่ม  (Value-added  Service)  ของบริการโทรคมนาคมที่ได้รับอนุญาต   
 (๒.๔) บริการขายส่งบริการ  สําหรับบริการในข้อ  (๒.๑)  (๒.๒)  และ  (๒.๓) 
(๓) บริการสิ่งอํานวยความสะดวกด้านโทรคมนาคม  (Telecommunications  Facility) 
ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะประกอบกิจการกระจายเสียง  หรือกิจการโทรทัศน์  จะต้อง

ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

หมวด  ๖ 
เง่ือนไขในการอนุญาต 

 
 

ข้อ ๑๔ ผู้รับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดและเง่ือนไขการใช้งานความถี่วิทยุและ
การประกอบกิจการโทรคมนาคม  ภายใต้พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  พระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๔  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เ ร่ือง  แผนความถ่ีวิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล  
(International  Mobile  Telecommunications - IMT)  ย่านความถี่วิทยุ  ๘๙๕ - ๙๑๕/๙๔๐ - ๙๖๐  
เมกะเฮิรตซ์  (MHz)  เง่ือนไขในการอนุญาตสําหรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม  
ตลอดจนระเบียบ  ประกาศ  คําสั่ง  ข้อกําหนด  หรือหลักเกณฑ์ใด ๆ  ที่คณะกรรมการกําหนดอย่างเคร่งครัด 

ข้อ ๑๕ ผู้ รับใบอนุญาตมีหน้าที่ ในการชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบที่สาม  ค่าตอบแทนการใช้คลื่นความถี่  ค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคม  การจัดสรรรายได้ 
ที่ได้รับจากการให้บริการโทรคมนาคมให้แก่กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคม  เพื่อประโยชน์สาธารณะ  และค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เก่ียวข้อง  ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 



 หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ    ๒๒๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กันยายน   ๒๕๕๘ 
๑๙ 

ข้อ ๑๖ การจัดให้มีโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อการประกอบกิจการ 
(๑) ผู้รับใบอนุญาตจะต้องจัดให้มีโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อการประกอบกิจการครอบคลุม

จํานวนประชากรไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของจํานวนประชากรทั้งหมดภายในส่ีปีนับจากวันที่ได้รับอนุญาต  
และครอบคลุมจํานวนประชากรไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของจํานวนประชากรทั้งหมดภายในแปดปี 
นับจากวันที่ได้รับอนุญาต 

ทั้งนี้  การจัดให้มีโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อการประกอบกิจการ  ให้รวมถึงการสร้างหรือเช่าโครงข่าย
โทรคมนาคมเพื่อการประกอบกิจการ  แต่ไม่รวมถึงการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ
ของผู้ประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายอื่น 

(๒) โครงข่ายโทรคมนาคมของผู้รับใบอนุญาตจะต้องรองรับอัตราความเร็วในการส่งข้อมูล 
ไม่น้อยกว่าอัตราที่กําหนดตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทข้อมูล
ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด  ทั้งนี้  ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตได้โฆษณายืนยันมาตรฐานคุณภาพ 
การให้บริการโทรคมนาคมของตนไว้  ให้เป็นหน้าที่ของผู้รับใบอนุญาตที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม 
ที่ไดโ้ฆษณาไว้นั้น 

(๓) เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาตรวจสอบการปฏิบัติและการลงทุนตามเงื่อนไขในการจัดให้มี
โครงข่ายโทรคมนาคมอย่างชัดเจน  ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินการติดตั้ง
โครงข่ายโทรคมนาคมตามระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด  และจะต้องส่งมอบหลักฐานสนับสนุน 
เพื่อแสดงอัตราความเร็วในการส่งข้อมูลโดยเฉลี่ยตามที่คณะกรรมการร้องขอ  ทั้งนี้  คณะกรรมการ 
จะกําหนดหลักเกณฑ์  เง่ือนไข  และวิธีการวัดความครอบคลุมประชากรที่อยู่ในพื้นที่ให้บริการ  และการวัด
อัตราความเร็วในการส่งข้อมูลในภายหลัง   

(๔) กรณีผู้รับใบอนุญาตไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขในการจัดให้มีโครงข่ายโทรคมนาคม 
เพื่อการประกอบกิจการตามข้อ  ๑๖  (๑)  โดยไม่มีเหตุอันจะอ้างตามกฎหมายได้  ซึ่งถือเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค 
ในการที่จะได้รับบริการจากคลื่นความถี่อันเป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะ  ย่อมมีผล 
เป็นการปฏิเสธสิทธิที่ผู้บริโภคหรือผู้รับใบอนุญาตรายอื่นพึงมีพึงได้จากการให้บริการ  เม่ือพ้นกําหนด
ระยะเวลาในแต่ละช่วงแล้ว  ผู้รับใบอนุญาตจะต้องชําระค่าปรับรายวันในอัตราร้อยละศูนย์จุดศูนย์ห้า 
ของราคาประมูลสูงสุดของผู้รับใบอนุญาตตลอดระยะเวลาที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไข  ภายในระยะเวลา 
ที่คณะกรรมการกําหนด 

ข้อ ๑๗ การใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน 
ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และ

กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เร่ือง  การใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันสําหรับโครงข่ายโทรศัพทเ์คลือ่นที่  
พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

ข้อ ๑๘ การให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือน  (Mobile  Virtual  Network  
Operator - MVNO)   



 หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ    ๒๒๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กันยายน   ๒๕๕๘ 
๑๙ 

(๑) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เร่ือง  บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

(๒) ผู้รับใบอนุญาตจะต้องจัดให้มีบริการโครงข่ายโทรคมนาคม  โดยมีขนาดความจุ  (capacity)  
อย่างน้อยร้อยละสิบของโครงข่ายโทรคมนาคมทั้งหมดของตนเองให้แก่ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
แบบโครงข่ายเสมือนที่ไม่มีความเกี่ยวโยงกันกับผู้รับใบอนุญาตรายหน่ึงรายใดตามประกาศนี้  เม่ือมีคําขอ 
รับบริการดังกล่าว 

ข้อ ๑๙ การให้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ  (national  roaming) 
ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และ

กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เร่ือง  การใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
ข้อ ๒๐ การจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในลักษณะที่เรียกเก็บเงินล่วงหน้า 
ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และ

กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เร่ือง  หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม  และ
แนวทางที่สํานักงานกําหนด  ซึ่งรวมถึงการจัดให้มีการลงทะเบียนผู้ใช้บริการก่อนการเปิดใช้บริการ 

ข้อ ๒๑ มาตรการเพื่อสังคมและคุ้มครองผู้บริโภค 
(๑) ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดทําแผนความรับผิดชอบต่อสังคม  (Corporate  Social  Responsibility - CSR)  

ขององค์กร  โดยให้ครอบคลุมถึงการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์  สุขภาพของผู้ใช้บริการ  การจัดทําแผนความเสี่ยง
ด้านเทคโนโลยีที่มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว  และบริการสําหรับผู้พิการซ่ึงอย่างน้อยต้องมีการกําหนด
อัตราค่าบริการพิเศษ  และการจัดทําใบแจ้งหนี้หรือสัญญาให้บริการที่ใช้ตัวอักษรขนาดใหญ่หรือใช้อักษร
สําหรับคนตาบอด  (Braille)  โดยไม่คิดค่าบริการเพิ่ม  ทั้งนี้  ผู้ รับใบอนุญาตจะต้องจัดส่งแผน 
ความรับผิดชอบต่อสังคมต่อคณะกรรมการก่อนเริ่มให้บริการ  และต้องดําเนินการตามแผนภายในหนึ่งปี  
นับจากวันที่เร่ิมให้บริการ 

(๒) ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดทําแผนคุ้มครองผู้บริโภค  โดยให้ครอบคลุมถึงเร่ืองมาตรการ   
การรับเร่ืองร้องเรียนโดยไม่มีค่าบริการ  มาตรการจัดการกับบริการที่ไม่เหมาะสม  กระบวนการทําความเข้าใจ 
กับประชาชนในการตั้งสถานีวิทยุคมนาคม  และการสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ผู้ใช้บริการเก่ียวกับสิทธิ 
ในการใช้บริการโทรคมนาคม  ซึ่งรวมถึงการเผยแพร่คําประกาศสิทธิผู้บริโภคในการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่   
ที่สํานักงานกําหนด  ทั้งนี้  ผู้รับใบอนุญาตจะต้องจัดส่งแผนคุ้มครองผู้บริโภคต่อคณะกรรมการก่อนเริ่ม
ให้บริการและต้องดําเนินการตามแผนทันทีที่เร่ิมให้บริการ 

(๓) ผู้รับใบอนุญาตต้องสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการในการให้บริการโทรคมนาคม 
เพื่อสังคม  โดยเฉพาะในเร่ืองการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมสาธารณะ  และบริการอํานวยความสะดวก 
ในการใช้บริการโทรคมนาคมสาธารณะอย่างทั่วถึง  แก่ผู้มีรายได้น้อย  คนพิการ  เด็ก  คนชรา  ผู้ที่อยู่
ห่างไกลในชนบท  และผู้ด้อยโอกาสในสังคม  ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด 



 หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ    ๒๒๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กันยายน   ๒๕๕๘ 
๑๙ 

(๔) ผู้รับใบอนุญาตพึงระมัดระวังมิให้ผู้ใดใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของผู้รับใบอนุญาตในการ
ประกอบธุรกิจโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  หรือเผยแพร่ซึ่งข้อมูลอันอาจขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน  และต้องสนับสนุนหน่วยงานของรัฐและเอกชนในการดําเนินการใด ๆ  เพื่อปกป้องสิทธิของผู้บริโภค  
เพื่อความปลอดภัยของสังคม  และความม่ันคงของรัฐ   

(๕) ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีบริการท่ีเป็นธรรม  ซึ่งรวมถึงการกําหนดอัตราค่าบริการ 
ที่สมเหตุสมผล  ไม่เอาเปรียบผู้บริโภค  มีความชัดเจน  และการให้บริการที่มีคุณภาพ  ตามหลักเกณฑ์ 
ที่คณะกรรมการกําหนด  ทั้งนี้  ผู้รับใบอนุญาตจะต้องกําหนดอัตราค่าบริการสําหรับบริการเสียงและ
บริการข้อมูลโดยเฉลี่ยแล้วต้องต่ํากว่าอัตราค่าบริการเฉล่ียของบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้คลื่นความถี่ย่าน  
๒.๑  GHz  ณ  วันที่  ๒๕  สิงหาคม  ๒๕๕๘  โดยผู้รับใบอนุญาตจะต้องจัดให้มีรายการส่งเสริมการขาย
อย่างน้อยหนึ่งรายการท่ีส่งเสริมและเพิ่มโอกาสให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงบริการโทรคมนาคมเคล่ือนที่ 
ที่ใช้คลื่นความถี่ย่าน  ๙๐๐  MHz  โดยมีอัตราค่าบริการต่ํากว่าอัตราค่าบริการเฉล่ียของบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
ที่ใช้คลื่นความถี่ย่าน  ๒.๑  GHz  ณ  วันที่  ๒๕  สิงหาคม  ๒๕๕๘  รวมทั้งจะต้องคิดอัตราค่าบริการ 
ตามการใช้งานจริง  และมีคุณภาพการให้บริการไม่ต่ํากว่าคุณภาพการให้บริการเฉล่ียของบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
ที่ใช้คลื่นความถี่ย่าน  ๒.๑  GHz  ทั้งนี้  จนกว่าคณะกรรมการจะประกาศกําหนดหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับ
การกํากับดูแลอตัราค่าบริการและคุณภาพการให้บริการเป็นอย่างอื่น 

หมวด  ๗ 
มาตรการจํากัดพฤติกรรมสมยอมในการเสนอราคาประมูล 

 
 

ข้อ ๒๒ ห้ามผู้ขอรับใบอนุญาตติดต่อสื่อสารระหว่างกันในประเด็นที่เป็นการเปิดเผยข้อมูล 
อันเป็นความลับหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลใด ๆ  ที่เก่ียวกับการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตั้งแต่วันที่คณะกรรมการ
เปิดให้มีการย่ืนคําขอรับใบอนุญาต  จนถึงเวลาที่คณะกรรมการประกาศผลการประมูล  ณ  วันที่การประมูล 
คลื่นความถี่สิ้นสุด 

ข้อ ๒๓ ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องไม่กระทําการใด ๆ  ที่มีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ตกลงร่วมกันในการเสนอราคาเพื่อวัตถุประสงค์ที่จะให้ประโยชน์แก่ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้มีสิทธิ

ได้รับใบอนุญาต  โดยหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
(๒) ให้  ขอให้  หรือรับว่าจะให้เงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ผู้อื่นเพื่อประโยชน์ 

ในการเสนอราคา  โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะจูงใจให้ผู้นั้นร่วมดําเนินการใด ๆ  อันเป็นการให้ประโยชน์แก่ผู้ใดผู้หนึ่ง  
เป็นผู้มีสิทธิได้รับใบอนุญาต  หรือเพื่อจูงใจให้ผู้นั้นทําการเสนอราคาสูงหรือต่ําจนเห็นได้ชัดว่าไม่เป็นไปตาม
ลักษณะการเสนอราคา  หรือเพื่อจูงใจให้ผู้นั้นไม่เข้าร่วมในการเสนอราคา  หรือถอนการเสนอราคา 



 หน้า   ๒๑ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ    ๒๒๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กันยายน   ๒๕๕๘ 
๑๙ 

(๓) ข่มขืนใจผู้อื่นให้จํายอมร่วมดําเนินการใด ๆ  ในการเสนอราคา  หรือไม่เข้าร่วมในการเสนอราคา  
หรือถอนการเสนอราคา  หรือต้องทําการเสนอราคาตามท่ีกําหนด  โดยใช้กําลังประทุษร้าย  หรือขู่เข็ญ 
ด้วยประการใด ๆ  ให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต  ร่างกาย  เสรีภาพ  ชื่อเสียง  หรือทรัพย์สินของผู้ถูกขู่เข็ญ
หรือบุคคลที่สาม  จนผู้ถูกข่มขืนใจยอมเช่นว่านั้น 

(๔) ใช้อุบายหลอกลวงหรือกระทําการโดยวิธีอื่นใดเป็นเหตุให้ผู้อื่นไม่มีโอกาสเข้าทําการเสนอราคา
อย่างเป็นธรรมหรือให้มีการเสนอราคาโดยหลงผิด 

(๕) ทําการเสนอราคาต่อสํานักงานโดยทุจริต  โดยรู้ว่าราคาที่เสนอนั้นสูงหรือต่ําเกินกว่าปกติ  
จนเห็นได้ชัดว่าไม่เป็นไปตามลักษณะการเสนอราคา  โดยมีวัตถุประสงค์เป็นการกีดกันการแข่งขันราคา  
อย่างเป็นธรรม  และการกระทําเช่นว่านั้นเป็นเหตุให้การประมูลคลื่นความถี่ไม่สําเร็จลุล่วงไปได้ 

ข้อ ๒๔ ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  ระยะเวลา  วิธีการ  และเง่ือนไข 
ตามประกาศนี้  และต้องลงนามในหนังสือยินยอมของผู้ขอรับใบอนุญาตในภาคผนวก  ก  ท้ายประกาศน้ี 

ข้อ ๒๕ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
พลอากาศเอก  ธเรศ  ปุณศรี   

ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์   
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 



ภาคผนวก ก 
รายการเอกสารหลักฐานและข้อมูลที่ต้องย่ืนในการขอรบัใบอนุญาต 

แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน ์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถ่ีสําหรบักิจการโทรคมนาคม  

ย่าน ๘๙๕ – ๙๑๕ MHz/๙๔๐ – ๙๖๐ MHz  
 
 ๑. แบบคําขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีย่าน ๙๐๐ MHz ท้ายภาคผนวก ก ประกอบด้วย 
  แบบที่ ๑  ข้อมูลผู้ขอรับใบอนุญาต และเอกสารหลักฐานประกอบคําขอรับใบอนุญาต 
  แบบที่ ๒ คํารับรองของผู้ขอรับใบอนุญาต 
  แบบที่ ๓ รายงานการถือครองหุ้นและการมีอํานาจควบคุม 
  แบบที่ ๔ ผู้มีสิทธิถือครองและเข้าถึงข้อมูลของผู้ขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี 
  แบบที่ ๕ หนังสือยินยอมของผู้ขอรับใบอนุญาต  
  แบบที่ ๖ หนังสือค้ําประกันจากธนาคาร 
  ทั้งน้ี ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องจัดส่งแบบที่ ๑ – แบบที่ ๕ ในการย่ืนคําขอรับใบอนุญาต และผู้ชนะ
การประมูลจะต้องจัดส่งแบบที่ ๖ พร้อมชําระเงินประมูลคลื่นความถ่ีย่าน ๙๐๐ MHz งวดที่หน่ึง ภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งเป็นผู้ชนะการประมูล 
 ๒. เอกสารสําหรับการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตมีดังน้ี 
  ๒.๑  เอกสารหลักฐานของนิติบุคคลที่ขอรับใบอนุญาต  
   ๑)  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ ไม่เกินหน่ึงเดือน
นับแต่วันที่ออกหนังสือ และสําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ  
   ๒)  สําเนาหนังสือรับรองตราประทับของนิติบุคคล 
   ๓)  สําเนาข้อบังคับของบริษัทตามที่จดทะเบียนไว้กับกระทรวงพาณิชย์ 
   ๔)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอํานาจกระทําการผูกพัน
นิติบุคคล ทั้งน้ี กรณีผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลเป็นคนต่างชาติ ให้จัดส่งสําเนาหนังสือเดินทางแทน 
   ๕)  หนังสือมอบอํานาจตามกฎหมายพร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนา
ทะเบียนบ้านของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ ในกรณีที่มีการมอบอํานาจให้ดําเนินการแทน 
   ๖)  หนังสือที่แสดงหรือระบุข้อมูลการถือหุ้นของนิติบุคคลที่ขอรับใบอนุญาตว่ามิใช่เป็น   
คนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ ไม่เกินสามเดือน
นับแต่วันที่ออกหนังสือ พร้อมหนังสือรับรองตนเองว่าเป็นนิติบุคคลไทย และกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างการถือหุ้นที่แตกต่างไปจากหนังสือที่แสดงหรือระบุข้อมูลการถือหุ้นของนิติบุคคลข้างต้นอย่าง         
มีนัยสําคัญ จะต้องรับรองตนเองว่ายังคงรักษาสถานภาพการเป็นนิติบุคคลไทยอยู่ในวันที่ย่ืนคําขอรับใบอนุญาต  
  ๒.๒ ข้อมูลประกอบการพิจารณาคุณสมบัติตามข้อกําหนดการถือครองหุ้นและอํานาจควบคุม 
   ๑) ภาพรวมการประกอบธุรกิจของผู้ขอรับใบอนุญาต และนิติบุคคลที่เป็นบริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ของผู้ขอรับใบอนุญาต ที่ดําเนินงานอยู่ในปัจจุบัน หรือกําลังจะดําเนินงาน (กรณี
บริษัทยังไม่มีการประกอบธุรกิจ) ในกรณีที่มีบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมจํานวนมากให้แสดง
โครงสร้างการถือหุ้นและการถือครองธุรกิจของกลุ่มบริษัทผู้ขอรับใบอนุญาต (shareholding และ ownership 
structure) โดยอธิบายเป็นลายลักษณ์อักษร ตาราง แผนภาพ หรือแผนผัง 



ก-๒ 

   ๒) โครงสร้างการบริหารงานภายในบริษัทผู้ขอรับใบอนุญาต โดยแสดงให้เห็นจํานวนและ
หน้าที่ของกรรมการ พร้อมรายช่ือกรรมการ และแสดงแผนผังโครงสร้างการบริหารงานของบริษัทในภาพรวม 
(organization chart) ตําแหน่งผู้บริหารที่มีความสําคัญ โดยแสดงช่ือพร้อมตําแหน่งในระดับ ผู้บริหารระดับ
สูงสุดขององค์กร ผู้บริหารตําแหน่งรองจากผู้บริหารระดับสูงสุดตามแต่ละสายงานหลัก และผู้บริหารสายงาน
การเงินและการบัญชี ไว้ในแผนผังดังกล่าวด้วย 
 ๓. ข้อห้ามตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ   
โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดข้อห้ามการกระทําที่มีลักษณะเป็นการครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าว 
พ.ศ. ๒๕๕๕ พร้อมคํารับรองซึ่งลงนามโดยผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลว่า จะไม่ดําเนินการใด ๆ อันเป็น
การขัดต่อข้อห้ามดังกล่าว 
 ๔. เอกสารหลักฐานและข้อมูลที่จําเป็นต้องใช้ในการอนุญาตสําหรับผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบที่สาม เว้นแต่เป็นเอกสารที่ได้ย่ืนไว้แล้วตามข้อ ๒. 
  ๔.๑ ข้อมูลด้านการให้บริการและผลการดําเนินงานที่ผ่านมา 
   ๑) กรณีเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดต้ังเกินกว่าหน่ึงปี 
     ๑.๑) รายงานการให้บริการที่ผ่านมาของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นเวลาห้าปีย้อนหลัง 
หรือตามอายุการจดทะเบียนจัดต้ังนิติบุคคลของผู้ขอรับใบอนุญาต ประกอบด้วย 
     (๑) ลักษณะและประเภทการให้บริการ 
     (๒) ผู้ใช้บริการและส่วนแบ่งตลาด 
     (๓) เง่ือนไขและอัตราค่าบริการ 
     (๔) ขีดความสามารถและคุณภาพในการให้บริการ  
     (๕) ข้อมูลขอบเขตการให้บริการ  
     (๖) มาตรการรักษาความปลอดภัยที่มีต่อผู้ใช้บริการ 
     (๗) อ่ืน ๆ เช่น ข้อร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ เป็นต้น 
    ๑.๒) ข้อมูลโครงสร้างรายได้ที่แบ่งตามประเภทการให้บริการ 
    ๑.๓) ผลการวิเคราะห์หรือความเห็นที่พิจารณาได้ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการประเมิน
ฐานะการเงิน 
    ๑.๔) ผลการดําเนินงานของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นเวลาห้าปีย้อนหลัง หรือตามอายุ
การจดทะเบียนจัดต้ังนิติบุคคลของผู้ขอรับใบอนุญาต 
   ๒) กรณีเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดต้ังไม่ถึงหน่ึงปี  
    ๒.๑) รายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของผู้ถือหุ้นใหญ่ในนิติบุคคล
ที่ขอรับใบอนุญาตเป็นเวลาสามปีย้อนหลัง (ถ้ามี)      
    ๒.๒) ข้อมูลที่แสดงถึงศักยภาพทางการเงินของนิติบุคคล เช่น 
     (๑) รายละเอียดวงเงินสินเช่ือที่ได้รับจากสถาบันการเงิน 
     (๒) หนังสือยืนยันยอดบัญชีเงินฝากที่ได้รับจากสถาบันการเงิน 
   ๓) ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องรายงานสิทธิการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที่เก่ียวข้องกับการ
ให้บริการโทรคมนาคมตามการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาจากบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 
และบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) หรือหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืน 
 



ก-๓ 

  ๔.๒ ข้อมูลแผนการให้บริการและการลงทุนในอนาคต 
   ๑) แผนการให้บริการ ประกอบด้วย 
    ๑.๑) ลักษณะและประเภทของการให้บริการที่จะขอรับใบอนุญาต 
    ๑.๒) แผนการก่อสร้างและติดต้ังระบบ 
    ๑.๓) แผนการเสนอขายบริการตามที่ขอรับใบอนุญาต 
    ๑.๔) นโยบายและการวิเคราะห์การตลาดและการแข่งขัน  
    ๑.๕) ขอบเขตของการให้บริการ 
    ๑.๖) ขีดความสามารถในการให้บริการและคุณภาพการให้บริการ 
    ๑.๗) แนวทางการพัฒนาการให้บริการของผู้ขอรับใบอนุญาต 
    ๑.๘) แนวทางการคุ้มครองผู้ใช้บริการให้ได้รับการบริการโดยต่อเน่ือง เช่น การรับ
เรื่องร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ เป็นต้น 
   ๒) แผนการลงทุน และแผนการจัดหาเงินทุน ประกอบด้วย 
    ๒.๑) ความรู้ความเช่ียวชาญของผู้บริหาร  
    ๒.๒) แหล่งที่มาของการจัดหาเงินทุน  
    ๒.๓) สมมุติฐานการจัดทําประมาณการงบการเงิน 
    ๒.๔) ประมาณการงบการเงิน 
    ๒.๕) ประมาณการมูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการ อัตราส่วนผลตอบแทนการลงทุน
ของโครงการ และระยะเวลาคืนทุน 
    ๒.๖) การวิเคราะห์ความไว  
    ๒.๗) ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินงาน 
    ๒.๘) แนวทางการพัฒนากิจการของผู้ขอรับใบอนุญาต  
    ๒.๙) ผลประโยชน์จากการลงทุนต่ออุตสาหกรรมภายในประเทศ และเศรษฐกิจใน
ภาพรวม 
  ๔.๓ ข้อมูลฐานะทางการเงินของผู้ขอรับใบอนุญาต 
   ๑) กรณีเป็นนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนจัดต้ังเกินกว่าหน่ึงปี ให้จัดส่งเอกสารประกอบการ
พิจารณาเป็นเวลาห้าปีย้อนหลัง หรือตามอายุการจดทะเบียนจัดต้ังนิติบุคคลของผู้ขอรับใบอนุญาต แล้วแต่กรณี 
ประกอบด้วย 
    ๑.๑) รายงานเก่ียวกับฐานะการเงิน (Audited Financial Report) ย้อนหลังที่ผ่าน
การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ได้แก่ งบดุล งบกําไรขาดทุน งบกระแสเงินสด  
    ๑.๒) ผลการวิเคราะห์หรือความเห็นที่พิจารณาได้ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการประเมิน
ฐานะการเงินของผู้ขอรับใบอนุญาต ที่แสดงถึงอัตราส่วนทางการเงินเก่ียวกับ 
     (๑) อัตราส่วนที่แสดงถึงสภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity Ratios) 
     (๒) อัตราส่วนที่แสดงถึงความสามารถในการทํากําไร (Profitability Ratios)
     (๓) อัตราส่วนที่แสดงถึงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratios) 
     (๔) อัตราส่วนที่แสดงถึงนโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratios) 
 



ก-๔ 

   ๒) กรณีเป็นนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนจัดต้ังไม่ถึงหน่ึงปี ให้จัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณา 
ประกอบด้วย 
    ๒.๑) รายงานเก่ียวกับฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของผู้ถือหุ้นใหญ่ในนิติบุคคล
ที่ขอรับใบอนุญาตเป็นเวลาสามปีย้อนหลัง (ถ้ามี)  
    ๒.๒) ข้อมูลที่แสดงถึงศักยภาพทางการเงินของนิติบุคคล เช่น 
      (๑) วงเงินสินเช่ือที่ได้รับจากสถาบันการเงิน 
     (๒) หนังสือยืนยันยอดบัญชีเงินฝากที่ได้รับจากสถาบันการเงิน 
  ๔.๔ ข้อมูลด้านเทคนิคและเทคโนโลยี   
   ๑) ระบุเขตพ้ืนที่ให้บริการ         
   ๒) คําขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม 
   ๓) ข้อกําหนดทางเทคนิค (Technical Specification) 
   ๔) สถาปัตยกรรมโครงข่ายโทรคมนาคม (Network Architecture) 
   ๕) รูปลักษณะโครงข่ายโทรคมนาคม (Network Configuration) 
   ๖) ส่วนประกอบโครงข่ายโทรคมนาคม (Network Element) 
   ๗) ข้อมูลแสดงการใช้งานและสถานะโครงข่ายโทรคมนาคมที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ
คลื่นความถ่ี จุดที่ต้ัง เส้นทางการเช่ือมต่อและการเข้าใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 
   ๘) เทคโนโลยีมาตรฐานท่ีใช้งาน การออกแบบระบบ และลักษณะทางเทคนิคสถานีวิทยุ
คมนาคม 
  ๔.๕ ข้อมูลการให้บริการในด้านต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
   ๑) ข้อเสนอการปฏิบัติการในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ 
   ๒) ข้อเสนอการใช้และเช่ือมต่อโครงข่าย  
 
 

 



 

 

สํานักงานคณะ
 

ส่วนที ่1 

1.1 ชื
(

 
      

1.2 ส
(

1.2.1 

1.2.2 

1.3 ที
 

1.3.1 ที
 ที
  
 เ

ร
 ห
 ห
 อี
 เ

1.3.2 ที
 ที
  
 เ

ร
 ห
 ห
 อี

 

แ

ะกรรมการกิจการ

 ข้อมูลเก่ีย

ชื่อนิติบุคคลข
(ให้ระบุชื่อนิตบิ

สถานภาพทาง
(กรุณาเลือกจา

 บริษทัจํากั

 บริษทัมหา

ที่อยู่ของผูข้อรั
 
ที่อยู่ตามที่จดท
ที่อยู ่
 
เขต(อําเภอ)/จั
รหัสไปรษณีย ์
หมายเลขโทรศั
หมายเลขโทรส
อเีมล์ 
เว็บไซต ์
ที่อยู่ที่สามารถ
ที่อยู ่
 
เขต(อําเภอ)/จั
รหัสไปรษณีย ์
หมายเลขโทรศั
หมายเลขโทรส
อเีมล์ 

การอนุญ

แบบที่ 1 ข้อมู

ข้าพเจา้ข

รกระจายเสียง กิจก

ยวกับผู้ขอรับใ

องผู้ขอรับใบอ
บคุคลตามที่ปร

งกฎหมายของ
ากรายการด้าน
กดั  

าชนจํากัด  

รับใบอนุญาต 

ทะเบียน (ตาม

งัหวัด/
 
ศัพท ์
สาร 

ถติดต่อได้ (กรุ

งัหวัด/
 
ศัพท ์
สาร 

 

ญาตให้ใช้คลืน่

มูลผูข้อรับใบอ

ขอรบัรองว่าข้อมลู

การโทรทัศน์ และ

ใบอนญุาต (ใ

อนุญาต 
รากฏในเอกสา

งผูข้อรับใบอนุ
นล่างและแนบส

 

มที่ได้ระบุไว้ในเ
 
 
 

 
 
 
 

ณาระบุ หากแ
 
 
 

 
 
 

แบบคําข
นความถ่ีสําห

อนุญาต และ

ลดงักลา่วเป็นจริ

กิจการโทรคมนาค

ให้กรอกรายละ

 
ารประกอบคําข

นุญาต 
สําเนาเอกสารร

เอกสารประกอ

แตกต่างจากข้อ

อรับใบอนุญา
หรับกิจการโท

ะเอกสารหลักฐ

งทุกประการ  ลง

คมแห่งชาติ 

ะเอียดให้ครบถ้

 
ขอ) 

รับรอง) 

อบคําขอ) 

อ 1.3.1) 

าต 
รคมนาคม ย่

ฐานประกอบ

งช่ือ……..............

ถว้น)  

าน 900 MH

บคําขอรับใบอ

.................………

ห

Hz 

อนุญาต 

………….….……. 

หน้า 1 จาก 7 



 
แบบคําขอรับใบอนุญาต 

การอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 900 MHz 

แบบท่ี 1 ข้อมูลผูข้อรับใบอนุญาต และเอกสารหลักฐานประกอบคําขอรับใบอนุญาต 
 

ข้าพเจา้ขอรบัรองว่าข้อมูลดงักลา่วเป็นจริงทุกประการ  ลงช่ือ……..............................………………….….……. 

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หน้า 2 จาก 2 
 

 
1.4 ผู้มีอํานาจกระทําการผูกพันนิติบุคคล 

 
1.4.1 ชื่อผู้มีอํานาจกระทําการ (บุคคลที่ 1) 

 ชื่อ  
 ตําแหน่งในบริษทั   
 หมายเลขโทรศัพท ์  
 หมายเลขโทรสาร  
 อีเมล์  

1.4.2 ชื่อผู้มีอํานาจกระทําการ (บุคคลที่ 2) 
 ชื่อ  
 ตําแหน่งในบริษทั   
 หมายเลขโทรศัพท ์  
 หมายเลขโทรสาร  
 อีเมล์  

1.4.3 ชื่อผู้มีอํานาจกระทําการ (บุคคลที่ 3) 
 ชื่อ  
 ตําแหน่งในบริษทั   
 หมายเลขโทรศัพท ์  
 หมายเลขโทรสาร  
 อีเมล์  

1.5 บุคคลที่สามารถติดต่อได้  
 

1.5.1 ชื่อบุคคลที่สามารถติดต่อได้ (บุคคลที ่1) (บุคคลที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ประสานงาน) 
 ชื่อ  
 ตําแหน่งในบริษทั  
 หมายเลขโทรศัพท ์  
 หมายเลขโทรสาร  
 อีเมล์    

1.5.2 ชื่อบุคคลที่สามารถติดต่อได้ (บุคคลที ่2) (บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานในกรณีที่ไม่สามารถ
ติดต่อกับบุคคลที่หนึ่งได)้ 

 ชื่อ  
 ตําแหน่งในบริษทั  
 หมายเลขโทรศัพท ์  
 หมายเลขโทรสาร  
 อีเมล์  
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ฐานประกอบ

งช่ือ……..............

กําหนดในข้อ 

บริคณห์สนธ ิ

ย ์
นาจกระทําการ
ดส่งสําเนาหนั
บใบอนุญาตว่า
ยกระทรวงพ
ป็นนิติบุคคล
ที่แสดงหรือระ
คงรักษาสถาน

อํานาจและผู้รั
ะการมีอํานาจ
คล่ืนความถี่สํา
นาจควบคุม) 
นการเข้าร่วม
ชค้ล่ืนความถี่สํ
ผู้ขอรับใบอนุญ
ที่เป็นบริษัทให
ลังจะดําเนินงา
จํานวนมากให้
ng และ own

ดงให้เห็นจํานวน
งการบริหารงา
แสดงชื่อพร้อมต
ดับสูงสุดตาม

าน 900 MH

บคําขอรับใบอ

.................………

ห

 5 

รผูกพันนิติบคุค
นังสือเดินทางแ
ามิใช่เป็นคนต
พาณิชย์ ไม่เกิน
ลไทย และกร
ะบุข้อมูลการ
นภาพการเป็

รับมอบอํานาจ 
จควบคุมระห
าหรับกิจการโท

รับการอนุญา
สําหรับกิจการโ
ญาตให้ใช้คล่ืนค
หญ่ บริษัทย่อย
น (กรณีบริษัท
้แสดงโครงสรา้
nership stru

นและหน้าที่ขอ
านของบริษัทใ
ตําแหน่งในระ
แต่ละสายงาน

Hz 

อนุญาต 

………….….……. 

หน้า 3 จาก 7 

คล ทั้งน้ี 
แทน 
ต่างด้าวตาม
นสามเดือน
รณีที่มีการ
รถือหุ้นของ  
นนิติบุคคล

 
ว่างกันของ  
ทรคมนาคม 

ตให้ใช้คล่ืน
ทรคมนาคม 
ความถี่) 
ย และบริษัท
ทยังไม่มีการ
างการถือหุ้น
cture) โดย

องกรรมการ
ในภาพรวม 
ดับผู้บริหาร
นหลัก และ



 

 

สํานักงานคณะ
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[
 
 
 
 
 
 
 

แ

ะกรรมการกิจการ

เอกสารหลักฐา
โทรคมนาคมแ
ข้อมูลด้านการ

[…] กรณีเป็น
       […] ราย
  จดท
  […] 
  […] 
  […] 
  […] 
  […] 
  […] 
  […] 
 […] ข้อมู
 […] ผลก
 […] ผลก
  ใบอ
[…] กรณีเป็น
 […] ราย
  เป็น
 […] ข้อมู
             […] 
  […] 
[…] ผู้ขอรับใบ
 ตามการ
 ทีโอที จํา
[…] อื่น ๆ ไดแ้

ข้อมูลแผนการ

[…] แผนการใ
 […] ลักษ
 […] แผน
 […] แผน
 […] นโย
 […] ขอบ
 […] ขีดค
 […] แนว

การอนุญ

แบบที่ 1 ข้อมู

ข้าพเจา้ข

รกระจายเสียง กิจก

านหรือข้อมูลท
แบบที่สาม  
รให้บริการและ

นนิติบุคคลที่จด
งานการให้บริ

ทะเบียนจัดตั้งนิ
 ลักษณะและป
 ผู้ใช้บริการแล
 เงื่อนไขและอั
 ขีดความสาม
 ข้อมูลขอบเข
 มาตรการรักษ
 อื่น ๆ เช่น ขอ้
มลูโครงสร้างรา
การวิเคราะห์หรื
การดําเนินงาน
นุญาตเป็นเวล

นนิติบุคคลที่จด
งานเกี่ยวกับฐ
เวลาสามปีย้อน
มลูที่แสดงถึงศัก
 รายละเอียดว
 หนังสือยืนยัน
บอนุญาตต้องร
อนุญาต สัมป
กัด (มหาชน) 
แก่  

รให้บริการแล

ให้บริการ ประ
ษณะและประเภ
นการก่อสร้างแ
นการเสนอขาย
บายและการวิ
บเขตของการให
ความสามารถใน
วทางการพัฒน

ญาตให้ใช้คลืน่

มูลผูข้อรับใบอ

ขอรบัรองว่าข้อมลู

การโทรทัศน์ และ

ที่จาํเป็นต้องใ

ะผลการดําเนิน

ดทะเบียนจัดต
ริการที่ผ่านมา
นติิบุคคลของผู้
ประเภทการให้
ละส่วนแบ่งตล
อตัราค่าบริการ
ารถและคุณภา
ตการให้บริกา
ษาความปลอด
อร้องเรียนจาก
ายได้ที่แบ่งตาม
รือความเห็นที่
นเป็นเวลาห้าปี
า .... ปี 
ดทะเบียนจัดต
านะการเงินแล
นหลัง (ถ้ามี) 
กยภาพทางกา
วงเงินสินเชื่อที่ไ
ยอดบัญชีเงินฝ
รายงานสิทธิกา
ปทาน หรือสัญ
 หรือหน่วยงาน

  

ะการลงทุนใน

กอบด้วย 
ภทของการให้บ
และติดตั้งระบบ
บริการตามที่ข
เคราะห์การตล
ห้บริการ 
นการให้บริการ
าการให้บริการ

แบบคําข
นความถ่ีสําห

อนุญาต และ

ลดงักลา่วเป็นจริ

กิจการโทรคมนาค

ใช้ในการอนุญ

นงานที่ผ่านมา

ต้ังเกินกว่าหนึ
าของผู้ขอรับใ
ผู้ขอรับใบอนุญ
หบ้ริการ 
าด 
ร 
าพในการให้บริ
ร  

ดภัยที่มีต่อผู้ใชบ้
กผู้ใช้บริการ เป็
มประเภทการใ
พิจารณาได้ว่า

ปีย้อนหลัง หรือ

ต้ังไม่ถึงหน่ึงปี
ละผลการดําเนิ

รเงินของนิติบุ
ได้รับจากสถาบ
ฝากที่ได้รับจาก
ารใช้ประโยชน์
ญญาจากบริษั
นของรัฐแห่งอืน่

นอนาคต 

บริการที่จะขอ
บ 
ขอรับใบอนุญา
ลาดและการแข

รและคุณภาพก
รของผู้ขอรับใบ

อรับใบอนุญา
หรับกิจการโท

ะเอกสารหลักฐ

งทุกประการ  ลง

คมแห่งชาติ 

าตสําหรับผู้ขอ

า 

น่ึงปี  
ใบอนุญาตเป็น
าต เป็นเวลา .

ริการ  

บริการ 
ปน็ต้น 
ให้บริการ 
จะเป็นประโยช
อตามอายุการ

ปี 
นินงานของผู้ถื

คคล เช่น 
บันการเงิน 
กสถาบันการเงิ
น์ในทรัพย์สินที
ษัท กสท โทรค
น 

อรับใบอนุญาต 

ต 
ข่งขัน  

การให้บริการ 
บอนุญาต 

าต 
รคมนาคม ย่

ฐานประกอบ

งช่ือ……..............

อรับใบอนุญาต

นเวลาห้าปีย้อ
 ... ป ีประกอบ

ชน์ต่อการประ
รจดทะเบียนจัด

อหุ้นใหญ่ในนิติ

น 
ที่เกี่ยวข้องกับก
คมนาคม จํากั

 

 

าน 900 MH

บคําขอรับใบอ

.................………

ห

ตประกอบกิจก

อนหลัง หรือต
บด้วย 

ะเมินฐานะการ
ัดตั้งนิติบุคคล

ติบุคคลที่ขอรับ

การให้บริการโ
กัด (มหาชน) 

Hz 

อนุญาต 

………….….……. 

หน้า 4 จาก 7 

การ

ามอายุการ  

เงิน 
ของผู้ขอรับ

บใบอนุญาต

ทรคมนาคม
 และบริษัท  



 

 

สํานักงานคณะ
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แ

ะกรรมการกิจการ

 […] แนว
  ผู้ใชบ้
 […] อื่น 
[…] แผนการล
 […] ควา
 […] แหล
 […] สมมุ
 […] ประ
 […] ประ
  และ
 […] การ ิ
 […] ปัจจั
 […] แนว
 […] ผลป
 […] อื่น 
ข้อมูลฐานะทา

[…] กรณีเป็นน
 ย้อนหลัง 
 […] ราย
  การ
  บัญชี
 […] ผลก
  ผู้ขอ
  […] 
  […] 
  […] 
  […] 
 […]  อื่น 
[…] กรณีเป็น
 […] รายง
  เป็น
 […] ข้อมู
   […] 
  […] 
 […]  อื่น 

การอนุญ

แบบที่ 1 ข้อมู

ข้าพเจา้ข

รกระจายเสียง กิจก

วทางการคุ้มค
บริการ เป็นต้น
 ๆ ได้แก่ 
ลงทุน และแผน
มรู้ความเช่ียวช
ล่งที่มาของการ
มตุิฐานการจัดท
ะมาณการงบกา
ะมาณการมูลค่า
ะระยะเวลาคืนท
วิเคราะห์ความ
จัยเส่ียงที่อาจมี
วทางการพัฒน
ประโยชน์จากก
 ๆ ได้แก่ 
างการเงินของ

นิติบุคคลที่จด
 หรือตามอายกุ
งานเกี่ยวกับฐา
จดทะเบียนจดั
ชแีล้ว ได้แก่ งบ
การวิเคราะห์ห
อรับใบอนุญาต 
 อัตราส่วนทีแ่
 อัตราส่วนทีแ่
 อัตราส่วนทีแ่
  อัตราส่วนทีแ่
 ๆ ได้แก่ 
นนิติบุคคลที่จด
งานเกี่ยวกับฐา
เวลาสามปีย้อน

มลูที่แสดงถึงศัก
  วงเงินสินเชื่อ
 หนังสือยืนยัน
 ๆ ได้แก่ 

ญาตให้ใช้คลืน่

มูลผูข้อรับใบอ

ขอรบัรองว่าข้อมลู

การโทรทัศน์ และ

รองผู้ใช้บริกา
น 

  
นการจัดหาเงนิ
ชาญของผู้บริห
รจัดหาเงินทุน  
ทําประมาณกา
ารเงิน 
าปัจจุบันสุทธขิ
ทุน 
มไว  
มผีลกระทบต่อก
ากิจการของผู้ข
การลงทุนต่ออุต

 
งผู้ขอรับใบอนุ

ทะเบียนจัดตั้ง
การจดทะเบียน
านะการเงิน (A
ดตั้งนิติบุคคลข
บดุล งบกําไรข
หรือความเห็นท
 ที่แสดงถึงอัตร

แสดงถึงสภาพค
แสดงถึงความส
แสดงถึงประสิท
แสดงถึงนโยบา

  
ดทะเบียนจัดต
านะการเงินแล
นหลัง (ถ้ามี)  
กยภาพทางกา
ที่ได้รับจากสถ
ยอดบัญชีเงินฝ

แบบคําข
นความถ่ีสําห

อนุญาต และ

ลดงักลา่วเป็นจริ

กิจการโทรคมนาค

ารให้ได้รับการ

  
นทุน ประกอบ
หาร  
  
ารงบการเงิน 

ของโครงการ อั

การดําเนินงาน
ขอรับใบอนุญา
ตสาหกรรมภา

นุญาต 

งเกินกว่าหนึ่งปี
นจัดตั้งนิติบุคค
Audited Fina
ของผู้ขอรับใบอ
ขาดทุน งบกระ
ที่พิจารณาได้ว
ราส่วนทางการ
คล่องทางการเงิ
สามารถในการท
ทธิภาพในการด
ยทางการเงิน 

  
ต้ังไม่ถึงหน่ึงปี
ละผลการดําเนิ
 
รเงินของนิติบุ
ถาบันการเงิน 
ฝากที่ได้รับจาก

อรับใบอนุญา
หรับกิจการโท

ะเอกสารหลักฐ

งทุกประการ  ลง

คมแห่งชาติ 

รบริการโดยต่

  
ด้วย 

อตัราส่วนผลตอ

น 
าต  
ยในประเทศ แ

ปี ให้จัดส่งเอก
คลของผู้ขอรับใ
ancial Repor
อนุญาตเป็นเวล
ะแสเงินสด  
ว่าจะเป็นประโ
รเงินเกี่ยวกับ 
งิน (Liquidity
ทํากําไร (Profi
ดําเนินงาน (Eff
 (Financial Po

  
ปี ให้จัดส่งเอกส
นนงานของผู้ถือ

คคล เช่น 
 
กสถาบันการเงิ

าต 
รคมนาคม ย่

ฐานประกอบ

งช่ือ……..............

อเนื่อง เช่น ก

  

อบแทนการลง

และเศรษฐกิจใ

สารประกอบก
ใบอนุญาต แล้
rt) เป็นเวลาห้
ลา .... ปี ที่ผ่าน

โยชน์ต่อการป
 
y Ratios) 
itability Ratio
ficiency Ratio
olicy Ratios) 

  
สารประกอบก
อหุ้นใหญ่ ในนิติ
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 การรับเรื่องร้อ

 

งทุนของโครงก

ในภาพรวม 

การพิจารณาเป็
ล้วแต่กรณี ประ
ห้าปีย้อนหลัง ห
นการตรวจสอ

ประเมินฐานะก

os)  
os) 
 

 
ารพิจารณา ป
ติบุคคลที่ขอรับ

Hz 

อนุญาต 
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องเรียนจาก

การ  

ป็นเวลาห้าปี
ะกอบด้วย 
หรือตามอายุ
บจากผู้สอบ

การเงินของ  

ระกอบด้วย 
บใบอนุญาต
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 ลงชื
  
      

 วัน/
 
 

แ

ะกรรมการกิจการ

ข้อมูลด้านเทค

[…] ระบุเขตพื้
[…] คําขอรับก
[…] ข้อกําหนด
[…] สถาปัตยก
[…] รูปลักษณ
[…] ส่วนประก
[…] ข้อมูลแส
 เส้นทางก
[…] เทคโนโลยี
[…]  อื่น ๆ ไดแ้
ข้อมูลการให้บ
[…]  ข้อเสนอก
[…]  ข้อเสนอก
[…]  อื่น ๆ ไดแ้

ของผู้ขอรับใบ
ข้าพเจ้าขอรับ
กระจายเสียง กิ
ความถี่สําหรับ
ทั้งหมดโดยไม่มี
ข้าพเจ้าขอรับร
ถูกต้องครบถ้ว
กรณีปรากฏใน
เพื่อให้คณะกร
หรือเพิกถอนใบ
ข้าพเจ้ายอมรั
ความถี่ย่าน 90
ที่ได้รับมอบหม
ให้ใช้คล่ืนความ

ชื่อ  …..............

   (…………………

/เดอืน/ป ี…....

การอนุญ

แบบที่ 1 ข้อมู

ข้าพเจา้ข

รกระจายเสียง กิจก

คนิคและเทคโน

พืน้ที่ให้บริการ 
การจัดสรรเลข
ดทางเทคนิค (
กรรมโครงข่าย

ณะโครงข่ายโทร
กอบโครงข่ายโ
ดงการใช้งานแ

การเชื่อมต่อแล
ยมีาตรฐานที่ใช
แก่ 
บริการในด้านต
การปฏิบัติการใ
การใช้และเช่ือม
แก่  

อนุญาตในการ
บรองว่าได้อ่าน
 กจิการโทรทัศน
กิจการโทรคม
มเีงื่อนไขใด ๆ 
รองว่าข้อมูลที่
นและเป็นควา
นภายหลังว่าข้
รรมการพิจารณ
บอนุญาตได้ทนั
รับว่าข้อมูลที่ป
00 MHz เท
มายจากสํานักง
มถี่ย่าน 900 M

.....…..……………
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แบบคําขอรับใบอนุญาต 

การอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 900 MHz 

แบบท่ี 2  คํารับรองของผู้ขอรับใบอนุญาต 
 

ข้าพเจา้ขอรบัรองว่าข้อมูลดงักลา่วเป็นจริงทุกประการ  ลงช่ือ……..............................………………….….……. 

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หน้า 1 จาก 4 
 

1 ชื่อนิติบุคคลของผู้ขอรับใบอนุญาต (ใหร้ะบุชื่อนิติบุคคลตามที่ปรากฏในเอกสารประกอบคําขอ) 

      

2. ข้าพเจ้าขอรับรองว่ามีลักษณะครบถ้วนตามข้อกําหนดในข้อ 5 ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 895 - 915 MHz/940 - 960 MHz ดังน้ี 

2.1  เป็นนิติบุคคลประเภทบรษิัทจํากัด หรือบรษิัทมหาชนจํากัดทีจ่ัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 

2.2  มีคุณสมบัติตามที่กําหนดไว้ในมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 
 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ดังต่อไปนี้ 
 [ ] ไม่เป็นคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
 [ ] ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องกําหนดข้อห้ามตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

 โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดข้อห้ามการกระทําที่มีลักษณะเป็นการ
 ครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 พร้อมคํารับรองซึ่งลงนามโดยผู้มีอํานาจลงนามผูกพัน
 นิติบุคคลว่าจะไม่ดําเนินการใด ๆ อันเป็นการขัดต่อข้อห้ามดังกล่าว 

 [ ] ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 [ ] ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 
 [ ] บุคคลผู้เป็นกรรมการ ผู้จัดการหรือผู้มีอํานาจในการจัดการของผู้ขอรับใบอนุญาต ไม่เคยถูกศาล

 มีคําพิพากษาถึงที่สุดว่ามีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม หรือตาม
 กฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม หรือกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค ภายในระยะเวลาสองปี
 ก่อนการยื่นคําขอรับใบอนุญาต 

 [ ] มีแผนการลงทุนและแผนการให้บริการกิจการโทรคมนาคมที่สามารถให้บริการได้อย่างมี
 ประสิทธิภาพ 

 [ ] มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด สําหรับการขอรับใบอนุญาต
 ประเภทที่สาม ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 
 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   

2.3  มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดไว้ในข้อ 3 ของประกาศคณะกรรมการกิจการ
 โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม 
 ดังต่อไปนี้ 
 [     ] เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 
 [ ] ไม่เป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์ตามคําส่ังศาล หรือถูกศาลมีคําส่ังให้ฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายว่าด้วย

 ล้มละลาย อันเป็นเหตุให้เจ้าหนี้หรอืบุคคลที่สามซ่ึงแต่งตั้งโดยเจ้าหนี้ทาํหน้าทีบ่ริหารแทนกรรมการ
 ชุดเดิม หรือเข้าสู่กระบวนการล้มละลายหรือถูกศาลพิพากษา 

 [ ] ไม่เป็นผู้ถูกศาลมีคําพิพากษาและมีคําส่ังให้ยึดทรัพย์เพื่อบังคับคดีเหนือทรัพย์สินของผู้ขอรับ
 ใบอนุญาตด้วยประการใดตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความแพ่งอันเกี่ยวด้วยการบังคับคดี
 ตามคําพิพากษาหรือคําส่ังศาล 

 



 
แบบคําขอรับใบอนุญาต 

การอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 900 MHz 

แบบท่ี 2  คํารับรองของผู้ขอรับใบอนุญาต 
 

ข้าพเจา้ขอรบัรองว่าข้อมูลดงักลา่วเป็นจริงทุกประการ  ลงช่ือ……..............................………………….….……. 

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หน้า 2 จาก 4 
 

 [ ] กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอํานาจในการจัดการของนิติบุคคลที่ขอรับใบอนุญาตต้องไม่เป็นบุคคล
 ที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เห็นว่าไม่สมควรเป็น
 ผู้บริหารตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 [ ] กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอํานาจในการจัดการของนิติบุคคลที่ขอรับใบอนุญาตต้องไม่เคยเป็น
 บุคคลที่ทําหน้าที่ดังกล่าวในนิติบุคคลที่เคยถูกคณะกรรมการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการ
 โทรคมนาคม 

 [ ] ผู้ขอรับใบอนุญาต บุคคลผู้เป็นกรรมการ ผู้จัดการหรือผู้มีอํานาจในการจัดการของผู้ขอรับ
 ใบอนุญาต ต้องไม่เคยถูกศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดว่ามีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการแข่งขัน
 ทางการค้า กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายว่าด้วย
 ยาเสพติด ความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน ความผิดเกี่ยวกับเจ้าพนักงานตามประมวล
 กฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ และความผิด
 ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ภายในระยะเวลา
 สองปีก่อนการยื่นขอรับใบอนุญาต 

2.4 
 

 ไม่มีความเกี่ยวโยงกันกับผู้ขอรับใบอนุญาตรายอื่น โดยไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ไม่เป็นบริษัทย่อย ไม่เป็น
 บริษัทร่วม ไม่เป็นผู้มีอํานาจควบคุมหรือถูกควบคุม ไม่มีการถือหุ้นไขว้กับผู้ขอรับใบอนุญาตรายอื่น หรือไม่
 มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอํานาจควบคุมเป็นบุคคลเดียวกันกับผู้ขอรับใบอนุญาตรายอื่น เว้นแต่กรณีมี
 ความสัมพันธ์ในลักษณะของการเป็นผู้ให้หรือผู้ได้รับอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา ตามมาตรา 80 แห่ง
 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ 2 ของ
 ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการควบรวมและการ  
 ถือหุ้นไขว้ในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 

3. คํารับรองเร่ืองข้อห้ามการกระทําที่มีลักษณะเป็นการครอบงําโดยคนต่างด้าว 
  ข้าพเจ้าได้กําหนดข้อห้ามการกระทําที่มีลักษณะเป็นการครอบงําโดยคนต่างด้าวและรับรองว่าจะไม่

 ดําเนินการใด ๆ อันเป็นการขัดต่อข้อห้ามดังกล่าวไม่ว่าแต่ข้อหนึ่งข้อใด ตามที่กําหนดในประกาศ
 คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดข้อ
 ห้ามการกระทําที่มีลักษณะเป็นการครอบงําโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 พร้อมนี้ข้าพเจ้าได้แนบข้อห้าม
 การกระทําที่มีลักษณะเป็นการครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าวที่นิติบุคคลของข้าพเจ้าได้กําหนดตาม
 แนวทางทุกข้อที่ระบุไว้ในบัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
 กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดข้อห้ามการกระทําที่มีลักษณะเป็นการครอบงํากิจการโดย
 คนต่างด้าว พ.ศ. 2555 ซึ่งได้ลงนามรับรองโดยผู้มีอํานาจผูกพันนิติบุคคลว่าจะไม่ดําเนินการขัดต่อข้อห้าม
 ดังกล่าว ไม่ว่าแต่ข้อหน่ึงข้อใด 
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4. คํารับรองตามข้อกําหนดในมาตรการจํากัดพฤติกรรมสมยอมในการเสนอราคาประมูล 

4.1  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าและผู้แทนของขา้พเจ้า รวมทัง้ผู้ที่เกีย่วขอ้ง จะปฏิบัติตามข้อกาํหนดดังต่อไปนี้ 
 [ ] ห้ามผู้ขอรับใบอนุญาตติดต่อส่ือสารระหว่างกันในประเด็นที่เป็นการเปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับ

 หรือแลกเปล่ียนข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ตั้งแต่วันที่คณะกรรมการเปิด
 ให้มีการยื่นคําขอรับใบอนุญาต จนถึงเวลาที่คณะกรรมการประกาศผลการประมูล ณ วันที่การ
 ประมูลคล่ืนความถี่ส้ินสุด 

 [ ] ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องไม่กระทําการใด ๆ ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ 
   (1) ตกลงร่วมกันในการเสนอราคาเพื่อวัตถุประสงค์ที่จะให้ประโยชน์แก่ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้มีสิทธิ

ได้รับใบอนุญาต โดยหลีกเล่ียงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
   (2)   ให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้เงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ผู้อื่นเพื่อประโยชน์ในการ

เสนอราคา โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะจูงใจให้ผู้นั้นร่วมดําเนินการใด ๆ อันเป็นการให้ประโยชน์
แก่ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้มีสิทธิได้รับใบอนุญาต หรือเพื่อจูงใจให้ผู้นั้นทําการเสนอราคาสูงหรือต่ําจน
เห็นได้ชัดว่าไม่เป็นไปตามลักษณะการเสนอราคา หรือเพื่อจูงใจให้ผู้นั้นไม่เข้าร่วมในการเสนอ
ราคาหรือถอนการเสนอราคา 

   (3)  ข่มขืนใจผู้อื่นให้จํายอมร่วมดําเนินการใด ๆ ในการเสนอราคา หรือไม่เข้าร่วม ในการเสนอ
ราคา หรือถอนการเสนอราคา หรือต้องทําการเสนอราคาตามที่กําหนด โดยใช้กําลัง
ประทุษร้าย หรือขู่เข็ญด้วยประการใด ๆ ให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ 
ชื่อเสียง หรือทรัพย์สินของผู้ถูกขู่เข็ญหรือบุคคลที่สาม จนผู้ถูกข่มขืนใจยอมเช่นว่านั้น 

   (4)   ใช้อุบายหลอกลวงหรือกระทําการโดยวิธีอื่นใดเป็นเหตุให้ผู้อื่นไม่มีโอกาสเข้าทําการเสนอ
ราคาอย่างเป็นธรรมหรือให้มีการเสนอราคาโดยหลงผิด 

   (5)   ทําการเสนอราคาต่อสํานักงานโดยทุจริต โดยรู้ว่าราคาที่เสนอน้ันสูงหรือต่ําเกินกว่าปกติจน
เห็นได้ชัดว่าไม่เป็นไปตามลักษณะการเสนอราคา โดยมีวัตถุประสงค์เป็นการกีดกันการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม และการกระทําเช่นว่านั้นเป็นเหตุให้การประมูลคล่ืนความถี่ไม่
สําเร็จลุล่วงไปได้ 

5. คํารับรองเร่ืองการจัดทําแผนความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility - CSR) 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเมือ่ได้รับใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถี่แล้ว ข้าพเจ้ายินยอมที่จะจัดให้ม ี และปฏิบัติตาม

 แผนความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility - CSR) ที่คณะกรรมการเห็นชอบ 

คํารับรองของผู้ขอรับใบอนุญาตในการยื่นแบบคําขอ 
1)    ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้อ่านและเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตตามประกาศคณะกรรมการกิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คล่ืน
ความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคม 895 - 915 MHz/940 - 960 MHz และยินยอมปฏิบัติตามข้อกําหนด
ทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ 

2) ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่กรอกในแบบคําขอน้ีและเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขอรับใบอนุญาต
ถูกต้องครบถ้วนและเป็นความจริงทุกประการ   
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3) กรณีปรากฏในภายหลังว่าข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใด หรือทําเอกสารเท็จ หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ 
เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาว่ามีคุณสมบัติเป็นผู้ขอรับใบอนุญาตข้าพเจ้ายินยอมให้คณะกรรมการยกเลิก
หรือเพิกถอนใบอนุญาตได้ทันที 

4) ข้าพเจ้ายอมรับว่าข้อมูลที่ปรากฏตามเอกสารฉบับนี้ จะนํามาใช้ประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ใช้คล่ืน
ความถี่ย่าน 900 MHz เท่านั้น และสํานักงานสงวนสิทธิ์ในการที่จะนําส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่บุคคลที่สาม  
ที่ได้รับมอบหมายจากสํานักงานเพื่อดําเนินการประเมินผลข้อมูลอันเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาต
ให้ใช้คล่ืนความถี่ย่าน 900 MHz และหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง 

 

 
 ลงชื่อ  …..................…..………………………….. ผู้มีอํานาจกระทําการผูกพันนิติบคุคล (บุคคลที่ 1)  
  
       (…………………………..…....................….)  
 วัน/เดอืน/ป ี…....................…………………… 
 
 
 ลงชื่อ  …..................…..………………………….. ผู้มีอํานาจกระทําการผูกพันนิติบคุคล (บุคคลที่ 2)  
  
       (…………………………..…....................….)  

 วัน/เดอืน/ป ี…....................…………………… 
 
 
 ลงชื่อ  …..................…..………………………….. ผู้มีอํานาจกระทําการผูกพันนิติบคุคล (บุคคลที่ 3)  
  
       (…………………………..…....................….)  

 วัน/เดอืน/ป ี…....................…………………… 
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แบบที่ 3   รายงานการถือครองหุ้นและการมีอํานาจควบคุม 
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1. ชื่อนิติบุคคลของผู้ขอรับใบอนุญาต (ใหร้ะบุชื่อนิติบุคคลตามที่ปรากฏในเอกสารประกอบ) 

 
2. สัดส่วนการถือหุ้นในผู้ขอรับใบอนุญาต 
2.1 ผู้ถือหุ้นลําดับที่ 1 (ผู้ถือหุ้นของผู้ขอรับใบอนุญาต)  
1)  ให้ระบุรายละเอียดรายชื่อผู้ถือหุ้น สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น และสัดส่วนการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นที่มีสัดส่วนการถือหุ้นน้อยกว่า 1% อาจรวมเข้าเป็นผู้ถือหุ้น  
 รายอื่น ๆ ได้โดยไม่ต้องแสดงรายละเอียดของผู้ถือหุ้นดังกล่าว ทั้งนี้ สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นที่ระบุในตารางจะต้องรวมกันเท่ากับ 100% และรายละเอียดทั้งหมดที่ระบุในส่วนนี้จะต้อง
 สอดคล้องกับ รายละเอียดในเอกสารประกอบ หากข้อมูลไม่ตรงกัน ให้ยื่นคําอธิบายเป็นลายลักษณ์อักษรและแนบเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องมาพร้อมกับแบบขอรับใบอนุญาต  
2)  การนับรวมหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้คํานิยาม “ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้รับใบอนุญาต” ตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์
 และวิธีการการควบรวมและการถือหุ้นไขว้ในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ข้อ 2 (12) มาใช้อธิบายคําว่า “ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ขอรับใบอนุญาต” 
 คําอธิบาย “ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ขอรับใบอนุญาต” หมายความว่า บุคคลหรือ ห้างหุ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นของผู้รับใบอนุญาต ดังต่อไปนี้ 
     (1) คู่สมรสของผู้ถือหุ้นดังกล่าว หรือ 
 (2)  บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้ถือหุ้นดังกล่าว หรือ 
     (3)  ห้างหุ้นส่วนสามัญที่ผู้ถือหุ้นดังกล่าวหรือบุคคลตาม (1) หรือ (2) เป็นหุ้นส่วน หรือ 
     (4)  ห้างหุ้นส่วนจํากัดที่ผู้ถือหุ้นดังกล่าวหรือบุคคลตาม (1) หรือ (2) เป็นหุ้นส่วน จําพวกไม่จํากัดความผิดหรือเป็นหุ้นส่วนจําพวกจํากัดความรับผิดที่มีหุ้นรวมกันตั้งแต่ 30% ขึ้นไปของหุ้น 
  ทั้งหมดของห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือ 
     (5)  บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่ผู้ถือหุ้นดังกล่าว หรือบุคคลตาม (1) หรือ (2) หรือห้างหุ้นส่วนตาม (3) หรือ (4) ถือหุ้นรวมกันตั้งแต่ 30% ขึ้นไปของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้ว 
  ทั้งหมดของบริษัทนั้น หรือ 
     (6)  บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่ผู้ถือหุ้นดังกล่าว หรือบุคคลตาม (1) หรือ (2) หรือห้างหุ้นส่วนตาม (3) หรือ (4) หรือบริษัทตาม (5) ถือหุ้นรวมกันตั้งแต่ 30% ขึ้นไปของจํานวนหุ้น  
  ที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น หรือ 
    (7) นิติบุคคลที่ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถมีอํานาจในการจัดการในฐานะเป็นผู้แทนนิติบุคคล 
3) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้รับใบอนุญาต หมายความว่า ผู้ถือหุ้นในผู้รับใบอนุญาตตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้รับใบอนุญาต การถือหุ้นดังกล่าวให้นับรวมหุ้น
 ที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้รับใบอนุญาตด้วย 
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ผู้ถือหุ้นลําดับที ่1 

[ชื่อเต็มตามที่ระบุไว้ในเอกสารประกอบ] 
สัดส่วนการถือหุ้น [% (ทศนิยม 2 ตําแหน่ง)] 

หุ้นทั้งหมด หุ้นที่มีสิทธอิอกเสียงให้นับรวมหุ้นที่ถอืโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง 
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  100% 100% 
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2.2 ผู้ถือหุ้นลําดับที ่2 (ผู้ถอืหุ้นของผู้ถอืหุ้นลําดับที่ 1) 
 กรณีมีผู้ถือหุ้นลําดับที่ 1 ที่เป็นนิติบุคคล และมีสัดส่วนการถือหุ้นหรือมีสัดส่วนการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงโดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องของผู้ขอรับใบอนุญาตตั้งแต่ 10% ขึ้นไปของ
หุ้นทั้งหมดหรือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นลําดับที่ 1 ดังกล่าว โดยใช้คําอธิบายที่กําหนดในตารางที่ 2.1 

 ผู้ถือหุ้นลําดับที ่1 [รายชื่อตามที่ระบุในข้อ 2.1] 
ผู้ถือหุ้นลําดับที ่2 

[อิงตามรายชื่อตามหุ้นทัง้หมด] 

สัดส่วนการถือหุ้น [% (ทศนิยม 2 ตําแหน่ง)]  
 

รายชื่อตามหุ้นทั้งหมด รายชื่อตามหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงให้
นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกีย่วขอ้ง หุ้นทั้งหมด 

หุ้นที่มีสิทธอิอกเสียงให้นับ
รวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกีย่วขอ้ง 

2.2.1      
2.2.2      
2.2.3      
2.2.4      
2.2.5      
2.2.6      
2.2.7      
2.2.8      

[ให้ระบรุายละเอียดให้ครบถว้น โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพื่อกรอกรายละเอียดได้] 
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2.3 ผู้ถือหุ้นลําดับที่ 1 (ผู้ถือหุ้นของผู้ขอรับใบอนุญาต) 
 ให้ระบุรายละเอียดรายชื่อผู้ถือหุ้น สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นโดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องของผู้ถือหุ้น และสัดส่วนการมีสิทธิออกเสียง ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นที่มีสัดส่วนการถือหุ้น
น้อยกว่า 1% อาจรวมเข้าเป็นผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ ได้โดยไม่ต้องแสดงรายละเอียดของผู้ถือหุ้นดังกล่าว ทั้งนี้ สัดส่วนการถือหุ้นและสัดส่วนการมีสิทธิออกเสียงที่ระบุในตารางจะต้องรวมกันเท่ากับ 
100% 
 

 

ผู้ถือหุ้นลําดับที ่1 
[รายชื่อตามสัดส่วนการถือหุ้น] 

ธุรกิจหรืออาชพี 
[คําอธิบาย 

ลักษณะของธรุกิจ] 

สัดส่วนการถือหุ้น 
[% (ทศนิยม 2 ตําแหน่ง)] 

จํานวนหุ้นทัง้หมด 
ให้นับรวมหุ้นทีถ่ือโดยผู้ที่

เกี่ยวข้อง 

สัดส่วนการมีสิทธิออกเสียง 
ต่อสิทธิออกเสียงทัง้หมด 

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     

[ให้ระบรุายละเอียดให้ครบถว้น โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพื่อกรอกรายละเอียดได้] 
รวม   100% 100% 
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2.4  ผู้ถือหุ้นลําดับที่ 2 (ผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นลําดับที่ 1) 
 กรณีมีผู้ถือหุ้นลําดับที่ 1 ที่เป็นนิติบุคคล และมีสัดส่วนการถือหุ้นตั้งแต่ 50% ขึ้นไปของหุ้นทั้งหมด โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องของผู้ขอรับใบอนุญาต หรือมีสัดส่วนการมีสิทธิออก
เสียงตั้งแต่ 50% ขึ้นไปของสิทธิออกเสียงทั้งหมดในผู้ขอรับใบอนุญาต ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นลําดับที่ 1 ดังกล่าว โดยใช้คําอธิบายที่กําหนดในตารางที่ 2.3 

 ผู้ถือหุ้นลําดับที ่1 
[รายชื่อตามที่ระบุในข้อ 2.3] 

ผู้ถือหุ้นลําดับที ่2 
[อิงตามรายชื่อตามหุ้นทัง้หมด] 

สัดส่วนการถือหุ้น 
[% (ทศนิยม 2 ตําแหน่ง)]  

 รายชื่อตาม
สัดส่วนการ

ถือหุ้น 

รายชื่อตามสัดส่วนการ 
มีสิทธิออกเสียง 

รายชื่อตามสัดส่วน
การถือหุ้น 

รายชื่อตามสัดส่วน
การมีสิทธิออกเสียง 

ธุรกจิหรอือาชีพ 
[คําอธิบาย 

ลักษณะของธรุกิจ] 

จํานวนหุ้นทัง้หมด 
ให้นับรวมหุ้นทีถ่ือโดย

ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

สัดส่วนการมีสิทธิออก
เสียงต่อสิทธิออกเสียง

ทั้งหมด 
2.4.1        
2.4.2        
2.4.3        
2.4.4        
2.4.5        
2.4.6        
2.4.7        

[ให้ระบรุายละเอียดให้ครบถว้น โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพื่อกรอกรายละเอียดได้] 
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2.5  ผู้ถือหุ้นลําดับที่ 3 (ผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นลําดับที่ 2) 
 กรณีมีผู้ถือหุ้นลําดับที่ 2 ที่เป็นนิติบุคคล และมีสัดส่วนการถือหุ้นตั้งแต่ 50% ขึ้นไปของหุ้นทั้งหมด โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องของผู้ถือหุ้นลําดับที่ 1 หรือมีสัดส่วนการมีสิทธิออก
เสยีงตั้งแต่ 50% ขึ้นไปของสิทธิออกเสียงทั้งหมดในผู้ถือหุ้นลําดับที่ 1 ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นลําดับที่ 2 ดังกล่าว โดยใช้คําอธิบายที่กําหนดในตารางที่ 2.3 

 ผู้ถือหุ้นลําดับที ่2 
[รายชื่อตามที่ระบุในข้อ 2.4] ผู้ถือหุ้นลําดับที ่3 สัดส่วนการถือหุ้น 

[% (ทศนิยม 2 ตําแหน่ง)] 

รายชื่อตามสัดส่วนการ
ถือหุ้น 

รายชื่อตามสัดส่วนการ 
มีสิทธิออกเสียง 

รายชื่อตามสัดส่วน
การถือหุ้น 

รายชื่อตามสัดส่วน
การมีสิทธิออกเสียง 

ธุรกจิหรอือาชีพ 
[คําอธิบาย 

ลักษณะของธรุกิจ] 

จํานวนหุ้นทัง้หมด 
ให้นับรวมหุ้นทีถ่ือ
โดยผู้ที่เกีย่วขอ้ง 

สัดส่วนการมีสิทธิ
ออกเสียงต่อสิทธิ
ออกเสียงทัง้หมด 

2.5.1        
2.5.2        
2.5.3        
2.5.4        
2.5.5        
2.5.6        

[ให้ระบรุายละเอียดให้ครบถว้น โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพื่อกรอกรายละเอียดได้] 
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หมายเหตุ    
1) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นลําดับที่ 3 รายใด เป็นนิติบุคคลและมีสัดส่วนการถือหุ้นโดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ 50% ขึ้นไปในผู้ถือหุ้นลําดับที่ 2 หรือมีสัดส่วนการมีสิทธิออกเสียงตั้งแต่ 
 50% ขึ้นไปในผู้ถือหุ้นลําดับที่ 2 ให้จัดทํารายละเอียดของผู้ถือหุ้นในผู้ถือหุ้นลําดับที่ 3 ตามรายละเอียดที่กําหนดในตาราง 2.4 โดยอนุโลม  
2) หากในกรณีที่ผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นในลําดับชั้นถัดไปมีสัดส่วนการถือหุ้นโดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ร้อยละ 50% ขึ้นไปของหุ้นทั้งหมด หรือมีสัดส่วนการมีสิทธิออกเสียงตั้งแต่ 
 50% ขึ้นไปของสิทธิออกเสียงทั้งหมด ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตจัดทํารายละเอียดของผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดที่กําหนดในตาราง 2.4 ทุกทอดตลอดสายที่มีสัดส่วนการถือหุ้นโดยให้นับรวมหุ้นที่ถือ
 โดยผู้ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ร้อยละ 50% ขึ้นไปของหุ้นทั้งหมด หรือมีสัดส่วนการมีสิทธิออกเสยีงตั้งแต่ 50% ขึ้นไปของสิทธิออกเสียงทั้งหมด 
3) ให้เปิดเผยประเภทของธุรกิจหรืออาชีพของผู้ถือหุ้นอย่างน้อยจนถึงผู้ถือหุ้นลําดับที่ 3 อย่างไรก็ดี กรณีของบุคคลธรรมดา การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับวิชาชีพของผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามหลักความ
 พยายามอย่างถึงที่สุด (Best efforts basis) 
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3. ความเกี่ยวโยงกับนิติบุคคลอืน่ 
3.1 การถือหุ้นไขว้กับนิติบุคคลอื่น 
 หมายถึงกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตกับนิติบุคคลอื่น ตั้งแต่สองรายขึ้นไปถือหุ้นซึ่งกันและกัน โดยมีผลเป็นการเกาะกลุ่มทางธุรกิจ หรือเพื่อการสร้างโครงสร้างของกลุ่มบริษัท ห้างหุ้นส่วน หรือนิติ
บุคคลนั้น โดยเฉพาะโครงสร้างในลักษณะที่มีบริษัทหนึ่งถือหุ้นส่วนใหญ่ในบริษัทอื่น หรือการทําธุรกรรมแบบเครือข่ายที่มีบริษัท ห้างหุ้นส่วน หรือนิติบุคคลหนึ่ง ทําหน้าที่ควบคุมนโยบายการบริหาร 
การเงิน การจัดการ  
 โดยการถือหุ้นไขว้กันตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นการถือหุ้นอันก่อให้เกิดอํานาจควบคุมเหนือบริษัทอื่น ไม่ว่าจํานวนหุ้นที่ถือไขว้กันนั้นจะมากน้อยเพียงใดก็ตาม โดยอํานาจควบคุมดังกล่าวอาจ
เกิดขึ้นโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมผ่านการถือหุ้นหรือการควบคุมในนิติบุคคลอื่นเป็นทอด ๆ จนถึงนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลอื่นที่ถูกควบคุม  
 การที่ผู้ขอรับใบอนุญาตมีอํานาจควบคุมเหนืออีกนิติบุคคลอื่นนั้น ให้รวมถึง 
 1) การที่ผู้ขอรับใบอนุญาตมีสิทธิออกเสียงตั้งแต่ 50% ขึ้นไปของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลอื่นที่ถูกควบคุมในกรณีที่เป็นอํานาจควบคุมทางตรง หรือของนิติบุคคลที่ถูกถือ หุ้ น ต่ อกั น
  ในแต่ละทอดทุกทอดตลอดสายจนถึงนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่ถูกควบคุม ในกรณีที่เป็นอํานาจควบคุมทางอ้อม หรือ 
      2) การที่ผู้ขอรับใบอนุญาตส่งบุคคลหรือมีพฤติกรรมในการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการในจํานวนที่มีนัยสําคัญเพื่อควบคุมการบริหารงานหรือการดําเนินงานของนิติบุคคลอื่นที่ถูกควบคุมหรือ 
  ของนิติบุคคลที่ถูกถือหุ้นต่อกันในแต่ละทอดทุกทอดตลอดสายจนถึงนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่ถูกควบคุม 
 ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการควบรวมและการถือหุ้นไขว้ในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ข้อ 2 (8) 
 
 การแสดงข้อมูล ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการถือหุ้นไขว้ในนิติบุคคลอื่น เช่น ลักษณะของการถือหุ้นไขว้ สัดส่วนของการถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน และลักษณะทางธุรกิจของ
นิติบุคคลที่มีการถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน โดยผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องรับรองว่าผู้ขอรับใบอนุญาตมีอํานาจในการควบคุมนิติบุคคลอื่นหรือไม่ 
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ชื่อนิติบุคคลทีผู่้ยื่นขอรับ
ใบอนุญาตเข้าถือหุ้นไขว้ทัง้

ทางตรงและทางออ้ม 
(ก.) 

รายละเอยีดเกีย่วกับการถอืหุน้ไขว้ การแสดงการมีอํานาจควบคุมนิติบุคคล 
[พิจารณาจากคาํนิยามการถือหุน้ไขว้ข้อ 2)] 
(กรุณาทําเครื่องหมายในช่องที่เข้าข่าย) ลักษณะ 

การถือหุ้นไขว ้
(ทางตรง หรือ 

ทางอ้อม) 

สัดส่วนการถือหุ้น 
[% (ทศนิยม 2 ตําแหน่ง)] 

สัดส่วนการมีสิทธอิอกเสียงต่อ
สิทธอิอกเสียงทั้งหมด 

[% (ทศนิยม 2 ตําแหน่ง)] 
ผู้ขอรับ

ใบอนุญาตถือ
หุ้นใน (ก.) 

(ก.) ถือหุ้นในผู้
ขอรับ

ใบอนุญาต 

ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตถือ
หุ้นใน (ก.) 

(ก.) ถือหุ้นในผู้
ขอรับ

ใบอนุญาต 

ส่งบุคคลเข้าเปน็ 
กรรมการฯ 

มีพฤตกิรรมในการส่ง
บุคคลเข้าเป็น
กรรมการฯ 

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         

[ให้ระบรุายละเอียดให้ครบถว้น โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพื่อกรอกรายละเอียดได้] 
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แบบที่ 3   รายงานการถือครองหุ้นและการมีอํานาจควบคุม 
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3.2 บริษัทย่อยของผู้ขอรับใบอนุญาต  
 บริษัทย่อยของผู้ขอรับใบอนุญาต หมายความว่า 
 1) นิติบุคคลที่ผู้ขอรับใบอนุญาตถือหุ้นตั้งแต่ 50% ขึ้นไปของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น 
 2) นิติบุคคลที่นิติบุคคลตาม 1) ถือหุ้นตั้งแต่ 50% ขึ้นไปของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น 
 3)   นิติบุคคลที่ถูกถือหุ้นต่อไปเป็นทอด ๆ โดยเริ่มจากการถือหุ้นของนิติบุคคลตาม 2) ในนิติบุคคลที่ถูกถือหุ้น โดยการถือหุ้นของนิติบุคคลดังกล่าวในแต่ละทอดมีจํานวนตั้งแต่ 50% ขึ้นไปของ
  จํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทที่ถูกถือหุ้นนั้น 
 4)   นิติบุคคลที่ผู้ขอรับใบอนุญาตหรือนิติบุคคลตาม 1) 2) หรือ 3) ถือหุ้น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมรวมกันตั้งแต่ 50% ขึ้นไปของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ นิติบุคคลที่ถูก 
  ถือหุ้นนั้น  
 5)   นิติบุคคลที่ผู้ขอรับใบอนุญาตหรือนิติบุคคลตาม 1) 2) 3) หรือ 4) มีอํานาจควบคุมในเรื่องการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของนิติบุคคลเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์จาก 
  กิจกรรมต่าง ๆ ของนิติบุคคลนั้น 
 การถือหุ้นของผู้ขอรับใบอนุญาตหรือของนิติบุคคลตาม 1) 2) 3) หรือ 4) ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย 
 ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการควบรวมและการถือหุ้นไขว้ในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ข้อ 2 (9) 
 
 การแสดงข้อมูล ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทย่อยของผู้ขอรับใบอนุญาต เช่น ลักษณะทางธุรกิจของนิติบุคคลที่เป็นบริษัทย่อยของผู้ขอรับใบอนุญาต หรือสัดส่วนการ
ถือหุ้นในส่วนที่มีสิทธิออกเสียง หรือลักษณะความสัมพันธ์ที่บ่งบอกความเป็นบริษัทย่อย หรือระดับของอํานาจควบคุมโดยการแต่งตั้งกรรมการหรือมีพฤติกรรมส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการ  
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 ชื่อ 
[ชื่อนิติบุคคลที่เป็นบริษทัย่อยตาม

คํานิยามบริษทัย่อย] 

ลักษณะของประเภทธุรกิจ 
[คําอธิบายลักษณะของ

กิจการ] 

สัดส่วนการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง 
[% (ทศนิยม 2 ตําแหน่ง)] 

หรือความสัมพนัธ์ 

การแสดงการมีอํานาจควบคุมนิติบุคคล 
(กรุณาทําเครื่องหมาย  ในช่องที่เข้าข่าย) 
ส่งบุคคลเข้าเปน็ 

กรรมการฯ 
มีพฤตกิรรมในการส่ง

บุคคลเข้าเป็นกรรมการฯ 
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      

[ให้ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพื่อกรอกรายละเอียดได้] 
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3.3  บริษัทร่วมของผู้ขอรับใบอนุญาต 
 บริษัทร่วมของผู้ขอรับใบอนุญาต  หมายความว่า  
 1) บริษัทที่ผู้ขอรับใบอนุญาตหรือบริษัทย่อยถือหุ้นรวมกันตั้งแต่ 20% แต่ไม่เกิน 50% ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทที่ถูกถือหุ้นนั้น   
 2)  บริษัทที่ผู้ขอรับใบอนุญาตหรือบริษัทย่อยมีอํานาจในการมีส่วนร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของบริษัท แต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมนโยบายดังกล่าว และ  
  ไม่ถือเป็นบริษัทย่อยหรือกิจการร่วมค้า 
 การถือหุ้นของผู้ขอรับใบอนุญาตหรือบริษัทย่อยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย 
 ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการควบรวมและการถือหุ้นไขว้ในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ข้อ 2 (10) 
 
 การแสดงข้อมูล ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทร่วมของผู้ขอรับใบอนุญาต เช่น ลักษณะทางธุรกิจของนิติบุคคลที่เป็นบริษัทร่วมของผู้ขอรับใบอนุญาต หรือสัดส่วนการ 
ถือหุ้นในส่วนที่มีสิทธิออกเสียง หรือลักษณะความสัมพันธ์ที่บ่งบอกความเป็นบริษัทร่วม หรือระดับของอํานาจควบคุมโดยการแต่งตั้งกรรมการหรือมีพฤติกรรมส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการ  
 

ชื่อ 
[ชื่อนิติบุคคลที่เป็นบริษทัร่วม   

ตามคํานิยามบรษิัทร่วม] 

ลักษณะของประเภทธุรกิจ 
[คําอธิบายลักษณะของ

กิจการ] 

สัดส่วนการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง 
[% (ทศนิยม 2 ตําแหน่ง)] 

หรือความสัมพนัธ์ 

การแสดงการมีอํานาจควบคุมนิติบุคคล 
(กรุณาทําเครื่องหมาย  ในช่องที่เข้าข่าย) 

ส่งบุคคลเข้าเปน็ 
กรรมการฯ 

มีพฤตกิรรมในการส่ง
บุคคลเข้าเป็น
กรรมการฯ 

3.2.1      
3.2.2      
3.2.3      

[ให้ระบรุายละเอียดให้ครบถว้น โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพื่อกรอกรายละเอียดได้] 
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3.4  รายการที่เกี่ยวโยงกัน 
 รายการที่เกี่ยวโยงกันอาศัยคํานิยาม “ผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ขอรับใบอนุญาต” ตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการควบรวมและการ  
ถือหุ้นไขว้ในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ข้อ 2 (13) 
 ผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ขอรับใบอนุญาต หมายความว่า ผู้ถือหุ้น หรือบุคคลอื่นซึ่งโดยพฤติกรรมมีอิทธิพลต่อการกําหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดําเนินงานของผู้ขอรับใบอนุญาตอย่าง  
มีนัยสําคัญ ไม่ว่าอิทธิพลดังกล่าวจะสืบเนื่องจากการเป็นผู้ถือหุ้น หรือได้รับมอบอํานาจตามสัญญา หรือการอื่นใดก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือบุคคลที่เข้าลักษณะ ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 

1) บุคคลที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมตั้งแต่ 25% ขึ้นไปของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ขอรับใบอนุญาต 
2) บุคคลที่ตามพฤติกรรมสามารถควบคุมการแต่งตั้ง หรือถอดถอนกรรมการของผู้ขอรับใบอนุญาตได้ 
3) บุคคลที่ตามพฤติกรรมสามารถควบคุมผู้ซึ่งรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายผู้บริหารการจัดการหรือการดําเนินงานของผู้ขอรับใบอนุญาตให้ปฏิบัติตามคําสั่ง ของตนในการกําหนด  
 นโยบายการจัดการหรือการดําเนินงานของผู้ขอรับใบอนุญาต 
4) บุคคลที่ตามพฤติกรรมมีการดําเนินงานในผู้ขอรับใบอนุญาตหรือมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของผู้ขอรับใบอนุญาตเยี่ยงผู้บริหาร รวมทั้งบุคคลที่มีตําแหน่งซึ่งมีอํานาจหน้าที่
 เช่นเดียวกับบุคคลดังกล่าวของผู้ขอรับใบอนุญาตนั้น 

 
 



 

แบบคําขอรับใบอนุญาต 
การอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 900 MHz 

แบบที่ 3   รายงานการถือครองหุ้นและการมีอํานาจควบคุม 
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3.4.1 ผู้ขอรับใบอนุญาตถือครองหุน้โดยทางตรงในนิติบุคคลที่เป็นบริษัทมหาชนจํากัดและบริษัทจํากัด 
 

แสดงรายชือ่นิติบุคคลที่ผูข้อรับใบอนุญาตถือหุ้น  

แสดงรายชือ่นิติบุคคลที ่
ผู้ขอรับใบอนุญาตถือหุ้น 

สัดส่วนการถือครองหุ้นต่อจํานวนหุ้นทั้งหมด (%) 
นับรวมจํานวนหุ้นที่ถอืโดยผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งด้วย 
(แสดงทกุกรณทีี่ผู้ขอรับใบอนุญาตถือหุ้น) 

สัดส่วนการมีสิทธอิอกเสียงต่อสิทธอิอกเสียงทัง้หมด (%) 
(แสดงเฉพาะกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตถือหุ้นและมีสิทธิออก

เสียงตั้งแต่ 50% ขึ้นไปของสทิธอิอกเสียงทัง้หมด) 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

[ให้ระบรุายละเอียดให้ครบถว้น โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพื่อกรอกรายละเอียดได]้ 
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การอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 900 MHz 

แบบที่ 3   รายงานการถือครองหุ้นและการมีอํานาจควบคุม 
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3.4.2 ผู้ขอรับใบอนุญาตถือครองหุน้โดยทางอ้อมในนิติบุคคลที่เป็นบริษัทมหาชนจํากัดและบริษัทจํากัด  
 

แสดงรายชือ่นิติบุคคลที่ผูข้อรับใบอนุญาตถือหุ้น ตั้งแต่ 
50% ขึ้นไปของจํานวนหุ้นทั้งหมด  (ลําดับที ่1) 

แสดงรายชือ่นิติบุคคลที่นิติบุคคลลําดับที ่1 ถือหุ้นตั้งแต่ 
50% ขึ้นไปของจํานวนหุ้นทั้งหมด (ลําดับที่ 2) 

แสดงรายชือ่นิติบุคคลที่นิติบุคคลลําดับที ่2 ถือหุ้นตั้งแต่ 
50% ขึ้นไปของจํานวนหุ้นทั้งหมด (ลําดับที่ 3) 

ชื่อนิติบุคคล 
สัดส่วนการถือหุ้น (%) 

(ให้นับรวมจํานวนหุ้นทีถ่ือ
โดยผู้ที่เกีย่วขอ้ง) 

ชื่อนิติบุคคล 
สัดส่วนการถือหุ้น (%) 

(ให้นับรวมจํานวนหุ้นทีถ่ือ
โดยผู้ที่เกีย่วขอ้ง) 

ชื่อนิติบุคคล 
สัดส่วนการถือหุ้น (%) 

(ให้นับรวมจํานวนหุ้นทีถ่ือ
โดยผู้ที่เกีย่วขอ้ง) 

1.  1.  1.  
2.  

2.  1.  
2.  

2.  1.  1.  
2.  

2.  1.  
2.  

[ให้ระบรุายละเอียดให้ครบถว้น โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพื่อกรอกรายละเอียดได]้ 
หมายเหตุ  ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตมีการถือหุ้นผ่านนิติบุคคลอื่นที่ถูกถือหุ้นต่อกันเป็นทอด ๆ มากกว่าลําดับที่ 3 ให้แสดงรายละเอียดของลําดับถัด ๆ ไป จนกระทั่งถึงลําดับสุดท้ายที่แสดงถงึ
การถือหุ้นของนิติบุคคลใด ๆ ในลําดับก่อนหน้าตั้งแต่ 50% ขึ้นไป    



 

แบบคําขอรับใบอนุญาต 
การอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 900 MHz 

แบบที่ 3   รายงานการถือครองหุ้นและการมีอํานาจควบคุม 
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3.4.3 ผู้ขอรับใบอนุญาตถือหุ้นและมีสิทธอิอกเสยีงโดยทางอ้อมในนิติบุคคลที่เป็นบริษัทมหาชนจํากัดและบริษัทจํากัด 
 

แสดงรายชือ่นิติบุคคลที่ผูข้อรับใบอนุญาต 
ถือหุ้นและมีสิทธิออกเสยีงตั้งแต่ 50% ขึ้นไปของ 

สิทธอิอกเสียงทั้งหมด  (ลําดับที่ 1) 

แสดงรายชือ่นิติบุคคลที่นิติบุคคลลําดับที ่1 ถือหุ้นและมี
สิทธอิอกเสียงตั้งแต่ 50% ขึ้นไปของ 
สิทธอิอกเสียงทั้งหมด (ลําดับที่ 2) 

แสดงรายชือ่นิติบุคคลที่นิติบุคคลลําดับที ่2 ถือหุ้นและมี
สิทธอิอกเสียงตั้งแต่ 50% ขึ้นไปของ 
สิทธอิอกเสียงทั้งหมด (ลําดับที่ 3) 

ชื่อนิติบุคคล 
สัดส่วนการมีสิทธิออกเสียงตอ่
สิทธิออกเสียงทัง้หมด  (%) 

ชื่อนิติบุคคล 
สัดส่วนการมีสิทธิออกเสียงตอ่
สิทธิออกเสียงทัง้หมด (%) 

ชื่อนิติบุคคล 
สัดส่วนการมีสิทธิออกเสียงตอ่
สิทธิออกเสียงทัง้หมด  (%) 

1.  1.  1.  
2.  

2.  1.  
2.  

2.  1.  1.  
2.  

2.  1.  
2.  

[ให้ระบรุายละเอียดให้ครบถว้น โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพื่อกรอกรายละเอียดได]้ 
หมายเหตุ  ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตมีการถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงผ่านนิติบุคคลอื่นที่ถูกถือหุ้นต่อกันเป็นทอด ๆ มากกว่าลําดับที่ 3 ให้แสดงรายละเอียดของลําดับถัด ๆ  ไป จนกระทั่งถึงลําดับ
สุดท้ายที่มีการถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงของนิติบุคคลใด ๆ ในลําดับก่อนหน้าตั้งแต่ 50% ขึ้นไป   



 

แบบคําขอรับใบอนุญาต 
การอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 900 MHz 

แบบที่ 3   รายงานการถือครองหุ้นและการมีอํานาจควบคุม 
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3.4.4 ผู้ขอรับใบอนุญาตส่งบุคคลหรือมีพฤติกรรมในการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการในจํานวนที่มีนัยสําคัญเพื่อควบคุมการบริหารงานหรือการดําเนินงานของนิติบุคคล 
ที่เป็นบริษัทมหาชนจํากัดและบริษัทจํากัด 

แสดงรายชือ่นิติบุคคลที่ผูข้อรับใบอนุญาตส่งบุคคลหรือมีพฤติกรรมในการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการในจํานวนที่มีนัยสําคัญเพื่อควบคมุการบริหารงานหรือการดําเนินงาน 
ของนิติบุคคลทีเ่ป็นบริษัทมหาชนจํากัดและบริษัทจํากัด  

ชื่อนิติบุคคล ชื่อบุคคล  ลักษณะการควบคุมการบรหิารงานหรอืการดําเนินงานของบุคคล 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
[ให้ระบรุายละเอียดให้ครบถว้น โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพื่อกรอกรายละเอียดได]้ 
 
 



 

แบบคําขอรับใบอนุญาต 
การอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 900 MHz 

แบบที่ 3   รายงานการถือครองหุ้นและการมีอํานาจควบคุม 
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3.4.5 ผู้ขอรับใบอนุญาตส่งบุคคลหรือมีพฤติกรรมในการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการในจํานวนที่มีนัยสําคัญเพื่อควบคุมการบริหารงานหรือการดําเนินงานของนิติบุคคล 
ที่เป็นบริษัทมหาชนจํากัดและบริษัทจํากัดที่ถกูถือหุ้นต่อกันในแต่ละทอดทกุทอดตลอดสาย 

แสดงรายชือ่นิติบุคคลที่ผูข้อรับใบอนุญาตถือหุ้นและผู้
ขอรับใบอนุญาตส่งบุคคลหรือมีพฤติกรรมในการส่ง
บุคคลเข้าเป็นกรรมการในจํานวนที่มีนัยสําคญัเพื่อ

ควบคุมการบริหารงานหรือการดําเนินงานของนิติบุคคล  
(ลําดับที่ 1) 

แสดงรายชือ่นิติบุคคลที่นิติบุคคลลําดับที ่1 ถือหุ้น และ
นิติบุคคลลําดับที่ 1 สง่บุคคลหรือมีพฤติกรรมในการส่ง
บุคคลเข้าเป็นกรรมการในจํานวนที่มีนัยสําคญัเพื่อ

ควบคุมการบริหารงานหรือการดําเนินงานของนิติบุคคล 
(ลําดับที่ 2) 

แสดงรายชือ่นิติบุคคลที่นิติบุคคลลําดับที ่2 ถือหุ้น  
และนิติบุคคลลาํดับที่ 2 ส่งบุคคลหรือมีพฤติกรรมในการ
ส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการในจํานวนที่มีนัยสําคัญเพื่อ

ควบคุมการบริหารงานหรือการดําเนินงานของนิติบุคคล 
 (ลําดับที่ 3) 

ชื่อนิติบุคคล ชื่อบุคคล 
ตําแหน่ง/
พฤตกิรรม 

ชื่อนิติบุคคล ชื่อบุคคล 
ตําแหน่ง/
พฤตกิรรม 

ชื่อนิติบุคคล ชื่อบุคคล 
ตําแหน่ง/
พฤตกิรรม 

1.   1.   1.   
2.   

2.   1.   
2.   

[ให้ระบรุายละเอียดให้ครบถว้น โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพื่อกรอกรายละเอียดได]้ 
หมายเหตุ  ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตมีการถือหุ้นผ่านนิติบุคคลอื่นที่ถูกถือหุ้นต่อกันเป็นทอด ๆ มากกว่าลําดับที่ 3 ให้แสดงรายละเอียดของลําดับถัด ๆ ไปจนกระทั่งถึงลําดับสุดท้าย    



 

แบบคําขอรับใบอนุญาต 
การอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 900 MHz 

แบบที่ 3   รายงานการถือครองหุ้นและการมีอํานาจควบคุม 
  

ข้าพเจา้ขอรบัรองว่าข้อมูลดงักลา่วเป็นจริงทุกประการ  ลงชื่อ……...........................................................………………….….……. 

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หน้า 19 จาก 23 
 

3.4.6 ผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ขอรับใบอนุญาตถือครองหุ้นในนิติบุคคลที่เป็นบริษัทมหาชนจํากัดและบริษัทจํากดั 
 

แสดงรายชือ่ผูม้ีอํานาจควบคมุของผู้ขอรับใบอนุญาต 
คําอธิบายลักษณะของผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ขอรับใบอนุญาต 

(นิยามตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการการควบรวมและการถือหุ้นไขวใ้นกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ข้อ 2 (13)) 

1) 
2) 
3) 
4) 
[ให้ระบรุายชื่อให้ครบถ้วน โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพื่อกรอกรายละเอียด] 
 

1.  บุคคลที่มีสิทธิออกเสียงไม่่ว่าโดยทางตรงหรอืทางอ้อมตั้งแต่ 25% ขึ้นไปของจาํนวน
 หุ้นที่มีสิทธอิอกเสียงทัง้หมดของผู้ขอรับใบอนุญาต  
 

1) 
2) 
3) 
4) 
[ให้ระบรุายชื่อให้ครบถ้วน โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพื่อกรอกรายละเอียด] 
 

2.  บุคคลที่ตามพฤติกรรมสามารถควบคุมการแต่งตั้ง หรือถอดถอนกรรมการของ  
 ผู้ขอรับใบอนุญาต 



 

แบบคําขอรับใบอนุญาต 
การอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 900 MHz 

แบบที่ 3   รายงานการถือครองหุ้นและการมีอํานาจควบคุม 
  

ข้าพเจา้ขอรบัรองว่าข้อมูลดงักลา่วเป็นจริงทุกประการ  ลงชื่อ……...........................................................………………….….……. 

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หน้า 20 จาก 23 
 

แสดงรายชือ่ผูม้ีอํานาจควบคมุของผู้ขอรับใบอนุญาต 
คําอธิบายลักษณะของผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ขอรับใบอนุญาต 

(นิยามตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการการควบรวมและการถือหุ้นไขวใ้นกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ข้อ 2 (13)) 

1) 
2) 
3) 
4) 
[ให้ระบรุายชื่อให้ครบถ้วน โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพื่อกรอกรายละเอียด] 
 

3.  บุคคลที่ตามพฤติกรรมสามารถควบคุมผู้ซึ่งรับผิดชอบในการกาํหนดนโยบาย
 ผู้บริหารการจดัการหรือการดําเนินงานของผู้ขอรับใบอนุญาตให้ปฏิบัติตามคําสั่ง 
 ของตนในการกาํหนดนโยบายการจัดการหรือการดําเนินงานของผู้ขอรับใบอนญุาต 

1) 
2) 
3) 
4) 
[ให้ระบรุายชื่อให้ครบถ้วน โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพื่อกรอกรายละเอียด] 
 

4.  บุคคลที่ตามพฤติกรรมมีการดําเนินงานในผู้ขอรับใบอนุญาตหรือมีความรับผิดชอบ
 ในการดําเนินงานของผู้ขอรับใบอนุญาตเยีย่งผู้บริหาร รวมทั้งบคุคลที่มีตําแหน่งซึ่งมี
 อํานาจหน้าทีเ่ชน่เดียวกับบุคคลดังกล่าวของ ผู้ขอรับใบอนุญาต 

 



 

แบบคําขอรับใบอนุญาต 
การอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 900 MHz 

แบบที่ 3   รายงานการถือครองหุ้นและการมีอํานาจควบคุม 
  

ข้าพเจา้ขอรบัรองว่าข้อมูลดงักลา่วเป็นจริงทุกประการ  ลงชื่อ……...........................................................………………….….……. 

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หน้า 21 จาก 23 
 

3.4.7 ผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ขอรับใบอนุญาต ส่งบุคคลหรือมีพฤติกรรมในการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการในจํานวนที่มีนัยสําคัญเพื่อควบคมุการบริหารงานหรือ 
การดําเนินงานของนิติบุคคลทีเ่ป็นบริษัทมหาชนจํากัดและบริษัทจํากัด 

แสดงรายชือ่ผูม้ีอํานาจควบคมุของ 
ผู้ขอรับใบอนุญาต 

แสดงรายชือ่นิติบุคคลที่ผู้มีอํานาจควบคุมฯ ส่งบุคคลหรือมีพฤติกรรมในการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการในจํานวน 
ที่มีนัยสําคัญเพือ่ควบคุมการบริหารงานหรือการดําเนินงานของนิติบุคคล 

 ชื่อนิติบุคคล ชื่อบุคคล  พฤตกิรรมควบคุมการบรหิารงานหรือการดําเนินงาน 
1. 1.   

2.   
2. 1.   

2.   
3. 1.   

2.   
4. 1.   

2.   
5. 1.   

2.   
6. 1.   

2.   
[ให้ระบรุายละเอียดให้ครบถว้น โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพื่อกรอกรายละเอียดได]้ 



 

แบบคําขอรับใบอนุญาต 
การอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 900 MHz 

แบบที่ 3   รายงานการถือครองหุ้นและการมีอํานาจควบคุม 
  

ข้าพเจา้ขอรบัรองว่าข้อมูลดงักลา่วเป็นจริงทุกประการ  ลงชื่อ……...........................................................………………….….……. 

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หน้า 22 จาก 23 
 

3.4.8 ผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ขอรับใบอนุญาต ส่งบุคคลหรือมีพฤติกรรมในการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการในจํานวนที่มีนัยสําคัญเพื่อควบคมุการบริหารงานหรือ 
การดําเนินงานของนิติบุคคลทีเ่ป็นบริษัทมหาชนจํากัดและบริษัทจํากัด ที่ถกูถือหุ้นต่อกันในแต่ละทอดทกุทอดตลอดสาย 

แสดงรายชือ่ผูม้ีอํานาจ
ควบคุมของผู้ขอรับ

ใบอนุญาต 

แสดงรายชือ่นิติบุคคลที่ผู้มีอํานาจควบคุมฯ  
ถือหุ้น และผู้มีอํานาจควบคุมฯ ส่งบุคคลหรือมี
พฤติกรรมในการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการใน

จํานวนที่มีนัยสาํคัญเพื่อควบคมุการ
บริหารงานหรือการดําเนินงานของนิติบุคคล 

(ลําดับที่ 1) 

แสดงรายชือ่นิติบุคคลที่นิติบุคคลลําดับที ่1 ถือ
หุ้น และนิติบุคคลลําดับที่ 1 สง่บุคคลหรือมี

พฤติกรรมในการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการใน
จํานวนที่มีนัยสาํคัญเพื่อควบคมุการ

บริหารงานหรือการดําเนินงานของนิติบุคคล  
(ลําดับที่ 2) 

แสดงรายชือ่นิติบุคคลที่นิติบุคคลลําดับที ่2 ถือ
หุ้น และนิติบุคคลลําดับที่ 2 สง่บุคคลหรือมี

พฤติกรรมในการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการใน
จํานวนที่มีนัยสาํคัญเพื่อควบคมุการบริหารงาน
หรือการดําเนินงานของนิติบุคคล (ลําดับที ่3) 

 
ชื่อนิติบุคคล ชื่อบุคคล 

ตําแหน่ง/
พฤตกิรรม 

ชื่อนิติบุคคล ชื่อบุคคล 
ตําแหน่ง/
พฤตกิรรม 

ชื่อนิติบุคคล ชื่อบุคคล 
ตําแหน่ง/
พฤตกิรรม 

1. 1.   1.   1.   
2.   

2.   1.   
2.   

2.   1.   1.   
2.   

2.   1.   
2.   

[ให้ระบรุายละเอียดให้ครบถว้น โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพื่อกรอกรายละเอียดได]้ 
หมายเหตุ  ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตมีการถือหุ้นผ่านนิติบุคคลอื่นที่ถูกถือหุ้นต่อกันเป็นทอด ๆ มากกว่าลําดับที่ 3 ให้แสดงรายละเอียดของลําดับถัด ๆ ไป จนกระทั่งถึงลําดับสุดท้าย    
 



 

แบบคําขอรับใบอนุญาต 
การอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 900 MHz 

แบบที่ 3   รายงานการถือครองหุ้นและการมีอํานาจควบคุม 
  

ข้าพเจา้ขอรบัรองว่าข้อมูลดงักลา่วเป็นจริงทุกประการ  ลงชื่อ……...........................................................………………….….……. 

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หน้า 23 จาก 23 
 

คํารับรองของผู้ขอรับใบอนุญาตในการยื่นแบบคําขอ 
1) ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้อ่านและเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 895 - 915 MHz/940 - 960 MHz และยินยอมปฏิบัติตามข้อกําหนดทั้งหมดโดยไม่มี
เงื่อนไขใด ๆ 

2) ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่กรอกในแบบคําขอนี้และเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขอรับใบอนุญาตถูกต้องครบถ้วนและเป็นความจริงทุกประการ   
3) กรณีปรากฏในภายหลังว่าข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใด หรือทําเอกสารเท็จ หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาว่ามีคุณสมบัติเป็นผู้ขอรับใบอนุญาต

ข้าพเจ้ายินยอมให้คณะกรรมการยกเลิกหรือเพิกถอนใบอนุญาตได้ทันที 
4) ข้าพเจ้ายอมรับว่าข้อมูลที่ปรากฏตามเอกสารฉบับนี้ จะนํามาใช้ประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 900 MHz เท่านั้น และสํานักงานสงวนสิทธิ์ในการที่จะ

นําส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่บุคคลที่สาม ที่ได้รับมอบหมายจากสํานักงานเพื่อดําเนินการประเมินผลข้อมูลอันเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 900 
MHz และหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง 

 

 ลงชื่อ   …..................…..………………………….. ผู้มีอํานาจกระทําการผูกพนันิติบุคคล (บุคคลที่ 1)  
         (………………………..…....................….)  
 วัน/เดอืน/ป ี…....................…………………… 

 ลงชื่อ   …..................…..………………………….. ผู้มีอํานาจกระทําการผูกพนันิติบุคคล (บุคคลที่ 2)  
         (………………………..…....................….)  
 วัน/เดอืน/ป ี…....................…………………… 

 ลงชื่อ   …..................…..………………………….. ผู้มีอํานาจกระทําการผูกพนันิติบุคคล (บุคคลที่ 3)  
         (………………………..…....................….)   
 วัน/เดอืน/ป ี…....................…………………… 
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1. ชื่อนิติบุคคลของผู้ขอรับใบอนุญาต (ใหร้ะบุชื่อนิติบุคคลตามที่ปรากฏในเอกสารประกอบคําขอ) 

 
2. ผู้ได้รับมอบอํานาจ 

 
 

ให้ระบุรายละเอียดบุคคลซึ่งผู้ขอรับใบอนุญาตมอบอํานาจในการเข้าถึงข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับการเข้าร่วมการขอรับ
อนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ที่ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ และให้หมายรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ไม่จํากัดเฉพาะ
ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการประมูลเท่านั้น 
ทั้งน้ี รายชื่อบุคคลผู้ที่ได้รับมอบอํานาจนี้ ให้หมายรวมถึงบุคคลที่ไม่ได้เป็นพนักงานของผู้ขอรับใบอนุญาต หรือ
ไม่ได้ดํารงตําแหน่งอย่างเป็นทางการในหน่วยงานผู้ขอรับใบอนุญาต เช่น นักบัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับข้อมูลที่ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับการเข้าร่วมขอรับอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่
ย่าน 900 MHz ของผู้ขอรับใบอนุญาตด้วย 

  ชื่อ-สกุล อาชีพ บทบาทหน้าที ่ หน่วยงาน 
  (ชื่อเต็มของบุคคล) (ระบุอาชีพหลัก) (บทบาทหน้าทีใ่นการ

ขอรับอนุญาตให้ใช้
คล่ืนความถี่) 

(ชื่อเต็มของหน่วยงาน
กรณีไม่ได้เป็นพนักงาน
ของผู้ขอรับใบอนุญาต) 

 1)     
 2)     
 3)     
 4)     
 5)     
 6)     
 7)     
 8)     
 9)     
 10)     
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3. เอกสารประกอบคําขอ  
 โปรดแนบเอกสารต่อไปนีท้ี่รับรองสําเนาถกูต้องของผู้ได้รับมอบอํานาจแต่ละราย  
 หนังสือมอบอํานาจตามกฎหมาย 
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ 

คํารับรองของผู้ขอรับใบอนุญาตในการยื่นแบบคําขอ 
1) ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้อ่านและเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจาย

เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่
สําหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 895 - 915 MHz/940 - 960 MHz และยินยอมปฏิบัติตามข้อกําหนดทั้งหมด
โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ 

2) ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่กรอกในแบบคําขอนี้และเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขอรับใบอนุญาต
ถูกต้องครบถ้วนและเป็นความจริงทุกประการ   

3) กรณีปรากฏในภายหลังว่าข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติข้อหน่ึงข้อใด หรือทําเอกสารเท็จ หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ 
เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาว่ามีคุณสมบัติเป็นผู้ขอรับใบอนุญาต ข้าพเจ้ายินยอมให้คณะกรรมการยกเลิกหรือ
เพิกถอนใบอนุญาตได้ทันที 

4) ข้าพเจ้ายอมรับว่าข้อมูลที่ปรากฏตามเอกสารฉบับน้ี จะนํามาใช้ประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ 
ย่าน 900 MHz เท่าน้ัน และสํานักงานสงวนสิทธิ์ในการที่จะนําส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่บุคคลที่สาม ที่ได้รับ
มอบหมายจากสํานักงานเพื่อดําเนินการประเมินผลข้อมูลอันเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คล่ืน
ความถี่ย่าน 900 MHz และหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง 

 

 
 ลงช่ือ  …..................…..………………………….. ผู้มีอํานาจกระทําการผูกพันนิติบคุคล (บุคคลที่ 1)  
  
          (…………………………..…....................….)  

 วัน/เดอืน/ป ี…....................…………………… 
 
 ลงช่ือ  …..................…..………………………….. ผู้มีอํานาจกระทําการผูกพันนิติบคุคล (บุคคลที่ 2)  
  
          (…………………………..…....................….)  

 วัน/เดอืน/ป ี…....................…………………… 
 
 ลงช่ือ  …..................…..………………………….. ผู้มีอํานาจกระทําการผูกพันนิติบคุคล (บุคคลที่ 3)  
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 วัน/เดอืน/ป ี…....................…………………… 
  



 

แบบคําขอรับใบอนุญาต 
การอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 900 MHz 

แบบท่ี 5  หนงัสือยินยอมของผู้ขอรบัใบอนุญาต 
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หนังสือยินยอมของผู้ขอรบัใบอนุญาต 
 
 เพ่ือดําเนินการให้เป็นไปตามมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและ
กํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 895 – 915 MHz/940 – 960 MHz 
(ประกาศฯ) ซึ่งมีผลให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(คณะกรรมการ) พิจารณาและกําหนดวิธีการให้ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่โดยวิธีการประมูล และเพ่ือให้
กระบวนการประมูลเป็นไปอย่างเรียบร้อย มีการจัดการในส่วนที่เก่ียวข้องกับข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ อย่าง
โปร่งใส ให้กระบวนการจัดสรรทรัพยากรโทรคมนาคมของชาติเป็นไปเพ่ือประโยชน์สาธารณะ และก่อให้เกิด
การแข่งขันเสรีและเป็นธรรม  คณะกรรมการจึงเห็นควรจัดทําหนังสือยินยอมของผู้ขอรับใบอนุญาต เพ่ือ
กําหนดแนวปฏิบัติที่เหมาะสมสําหรับผู้ขอรับใบอนุญาต ดังน้ี 
 ข้อ 1 บุคคลตามหนังสือยินยอม 
 บุคคลที่อยู่ภายใต้บังคับของหนังสือยินยอมฉบับน้ี ได้แก่ ผู้ขอรับใบอนุญาต ให้หมายรวมถึง 
ผู้แทน ผู้มีสิทธิถือครองและเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ ตลอดจนผู้ที่มีความเก่ียวข้องกับผู้ขอรับใบอนุญาต โดยไม่
จํากัดประเภทของความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ที่มีความเก่ียวข้อง ทั้งน้ี ความสัมพันธ์ดังกล่าว 
อาจเกิดโดยปริยายหรือชัดแจ้ง มีการทําเป็นหนังสือหรือไม่ก็ตาม ให้ถือว่าผู้ขอรับใบอนุญาตต้องรับผิดชอบต่อ
การกระทําของบุคคลดังกล่าวตามหนังสือยินยอมน้ี อาทิ พนักงาน ลูกจ้างและที่ปรึกษาของผู้ขอรับใบอนุญาต  
 ข้อ 2 ข้อมูลสารสนเทศที่ต้องรักษาเป็นความลับ (confidentiality) 
 2.1 ข้อมูลสารสนเทศที่ต้องรักษาเป็นความลับตามหนังสือยินยอมน้ี หมายถึง 
  ก. ข้อมูลเก่ียวกับมูลค่าประมูล  
  ข. ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับราคา  
  ค. ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับแผนการดําเนินธุรกิจ แผนการจัดสร้างโครงข่าย นโยบาย ข้อมูล
ทางการเงิน การตลาด ต้นทุน แผนการดําเนินงาน และการประเมินต้นทุนกฎระเบียบต่าง ๆ 
  ง. ข้อมูลด้านเทคนิค อาทิ ลักษณะประเภทโครงข่าย อุปกรณ์ แหล่งที่มา สถานที่ผลิต  
ผู้จําหน่าย ราคาซื้อขาย ราคาตลาด และข้อมูลที่เก่ียวข้องกับสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา  
  จ. ข้อมูลด้านบุคลากร การจัดจ้างบุคคล หน้าที่ของบุคคล และรายช่ือบุคคลที่มีส่วน
เก่ียวข้องกับการประมูล 
  ฉ. ข้อมูลหรือพฤติกรรมอ่ืนใดไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบที่เป็นรูปธรรมหรือนามธรรมที่
เก่ียวข้องกับการเสนอ การกําหนดราคาประมูล ราคาต้นทุนการผลิต รายการทรัพย์สิน งบประมาณ หรือข้อมูล
อ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับราคาการประมูล ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
  ช. ข้อมูลหรือพฤติกรรมอ่ืนใดที่หากถูกเปิดเผยหรือถูกนําไป ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด
อันจะส่งผลหรืออาจส่งผลต่อการประเมินมูลค่าการประมูลของผู้ขอรับใบอนุญาต หรือบูรณภาพของการ
ประมูล อาทิ ข้อมูลเก่ียวกับมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อย ช่ือบุคคล หรือลักษณะของผู้ขอรับใบอนุญาต
รวมถึงผู้ที่เก่ียวข้องกับการประมูล เป็นต้น 
 2.2 ข้อกําหนดเรื่องข้อมูลสารสนเทศท่ีต้องรักษาเป็นความลับในหมวดนี้ ให้มีผลนับแต่วันที่
คณะกรรมการเปิดให้มีการย่ืนคําขอรับใบอนุญาต จนถึงเวลาท่ีคณะกรรมการประกาศผลการประมูล ณ วันที่
การประมูลคลื่นความถ่ีสิ้นสุด 
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 ข้อ 3 ข้อจํากัดพฤติกรรมสมยอมในการตกลงราคาประมูล  (anti-collusion behaviour) 
           3.1 ห้ามมิให้มีการติดต่อ สื่อสาร ร่วมมือ ปรึกษา เปิดเผย แลกเปลี่ยน ทําสัญญาหรือความ    
ตกลง ในรูปแบบใด ๆ รวมถึงการพยายามกระทําพฤติกรรมดังกล่าว ไม่ว่าจะโดยลายลักษณ์อักษร สัญลักษณ์ 
หรือโดยวาจา ทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารทางเดียวหรือหลายทาง ระหว่างบุคคลที่มิใช่ผู้
ขอรับใบอนุญาตฝ่ายเดียวกันหรือผู้เก่ียวข้องฝ่ายเดียวกัน อันเป็นการจํากัดหรือลดการแข่งขันในการประมูล
คลื่นความถ่ีย่าน 900 MHz 
 3.2 นอกเหนือไปจากข้อกําหนดตามหนังสือยินยอมฉบับน้ี ให้บุคคลที่อยู่ภายใต้บังคับของ
หนังสือยินยอมฉบับน้ีอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเก่ียวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. 2542 หากปรากฏพฤติการณ์ที่เป็นลักษณะความผิดตามพระราชบัญญัติดังกล่าว  
 3.3 ข้อจํากัดพฤติกรรมสมยอมในการตกลงราคาประมูลในหมวดน้ี ให้มีผลนับแต่วันที่
คณะกรรมการเปิดให้มีการย่ืนคําขอรับใบอนุญาต จนถึงเวลาท่ีคณะกรรมการประกาศผลการประมูล ณ วันที่
การประมูลคลื่นความถ่ีสิ้นสุด 
 ข้อ 4 การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ระยะเวลา วิธีการ และเง่ือนไขตามประกาศฯ 
 ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ระยะเวลา วิธีการ และเง่ือนไขตามประกาศฯ 
อย่างเคร่งครัด  
 ข้อ 5 ความรับผิด   
 5.1 ในกรณีมีการกระทํา หรือละเว้นการกระทําที่เป็นการฝ่าฝืนข้อกําหนดตามหนังสือ
ยินยอมฉบับน้ี คณะกรรมการสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาตัดสิทธิการเข้าร่วมการประมูล ริบหลักประกันในการ
ประมูล หรือให้รับผิดชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินการให้ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีย่าน 900 
MHz โดยการประมูลดังกล่าว ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นหากจะต้องมีการจัดประมูลคลื่นความถ่ีใหม่เต็ม
จํานวน  
 บุคคลตามวรรคแรกยินยอมให้หักค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายข้างต้นจากเงินหลักประกันการ
ประมูลเพ่ือชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หรือค่าเสียหายใด ๆ ที่มีต่อคณะกรรมการ 
 5.2 ในกรณีผู้ชนะการประมูล ไม่ปฏิบัติตามข้อ 8 ของประกาศฯ ให้รับผิดชดใช้ค่าเสียหาย
หรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินการดังกล่าวเต็มจํานวน โดยยินยอมให้สํานักงานหักจากเงินหลักประกันการประมูล 
 ในกรณีผู้ชนะการประมูลไม่ดําเนินการตามเง่ือนไขก่อนรับใบอนุญาตให้ถูกต้องและครบถ้วน
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ให้ถือว่าผู้ชนะการประมูลน้ันสละสิทธ์ิที่จะได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 
900 MHz ตามประกาศฯ และคณะกรรมการสงวนสิทธ์ิที่จะริบหลักประกันการประมูล 
 ข้อ 6 การแจ้งการฝ่าฝืนตามหนังสือยินยอม 
 ผู้แจ้งเหตุ ให้เบาะแส ข้อเท็จจริง ข้อมูลสารสนเทศ หรือกระทําการอย่างหน่ึงอย่างใดเพ่ือส่ง
มอบหรือให้ได้มาซึ่งหลักฐานอันเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินสอบสวนการฝ่าฝืนข้อกําหนดใดตามหนังสือ
ยินยอมน้ี ผู้น้ันจะได้รับการรักษาข้อมูลสารสนเทศส่วนบุคคลตลอดจนแหล่งที่มาของข้อมูลสารสนเทศดังกล่าว  
 ข้อ 7 การแสวงประโยชน์โดยมิชอบจากข้อมูลสารสนเทศ 
 ห้ามมิให้บุคคลใดที่เข้าถึงข้อมูลสารสนเทศตามหนังสือยินยอมน้ีและข้อมูลอ่ืนใดที่ได้จากการ
เข้าร่วมการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz ที่มิใช่ข้อมูลสาธารณะ นําข้อมูลดังกล่าวไปใช้หรือเปิดเผยแก่
บุคคลภายนอก ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าการกระทําดังกลา่วจะกระทาํเพ่ือประโยชน์ต่อตนเองหรือผูอ่ื้น 
 
 
 



 
 

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หน้า 3 จาก 3 
 

 ข้อ 8 การรับทราบและยอมรับในหนังสือยินยอม 
 ผู้ขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีย่าน 900 MHz ซึ่งลงลายมือช่ือในหนังสือยินยอมฉบับน้ีถือ
ว่ารับทราบและยอมรับข้อกําหนดตามหนังสือยินยอมน้ี 

 
 ลงชื่อ  …..................…..………………………….. ผู้มีอํานาจกระทําการผูกพันนิติบคุคล (บุคคลที่ 1)  
  
          (…………………………..…....................….)  

 วัน/เดอืน/ป ี…....................…………………… 
 
 ลงชื่อ  …..................…..………………………….. ผู้มีอํานาจกระทําการผูกพันนิติบคุคล (บุคคลที่ 2)  
  
          (…………………………..…....................….)  

 วัน/เดอืน/ป ี…....................…………………… 
 
 ลงชื่อ  …..................…..………………………….. ผู้มีอํานาจกระทําการผูกพันนิติบคุคล (บุคคลที่ 3)  
  
          (…………………………..…....................….)  

 วัน/เดอืน/ป ี…....................…………………… 
 
  

 
 



 

แบบคําขอรับใบอนุญาต 
การอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 900 MHz  

แบบท่ี 6  หนงัสือค้าํประกันจากธนาคารซ่ึงผู้ชนะการประมูลจะต้องจัดส่งภายใน 90 วัน 
นับแต่วันที่ได้รับหนงัสือแจ้งเปน็ผูช้นะการประมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

หนังสือค้ําประกัน 

เลขที ่ .............................................................. วันที ่ .............................................................. 
 

  ข้าพเจ้า             (ชื่อธนาคาร)     สํานักงานตั้งอยู่เลขที่         ถนน           
ตําบล/แขวง        อําเภอ/เขต    จังหวัด         
โดย      ผู้มีอํานาจลงนามผูกพันธนาคาร  ขอทําหนังสือคํ้าประกันฉบับนี้ให้ไว้ต่อสํานักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “สํานักงาน” ดัง
มีข้อความต่อไปนี้ 

  1. ตามที่   (ใส่ชื่อนิติบุคคลผู้ชนะการประมูล)    ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ชนะการประมูล 
และ/หรือ ผู้รับใบอนุญาต” ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 895- 915 MHz /940 -
960 MHz  

  ข้าพเจ้ายอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไข ที่จะคํ้าประกันชนิดเพิกถอนไม่ได้เช่นเดียวกับลูกหนี้ชั้นต้น  
ในการชําระเงินประมูลคล่ืนความถี่ย่าน 900 MHz ต่อสํานักงานจํานวนไม่เกิน                 .บาท 
(     ) ในกรณีที่      (ชื่อนิติบุคคลผู้ชนะประมูล)         .  
มิได้ปฏิบัติภาระหน้าที่ตามเงื่อนไขการชําระเงินประมูลคล่ืนความถี่ย่าน 900 MHz ภายในระยะเวลาที่กําหนด 
ในประกาศ โดยข้าพเจ้าตกลงจะชําระหนี้แทน     (ชื่อนิติบุคคลผู้ชนะการประมูล)             . 
ตามหนังสือคํ้าประกันนี้ทั้งส้ินทันทีที่สํานักงาน มีหนังสือแจ้งให้ชําระหนี้ และข้าพเจ้าจะไม่อ้างสิทธิใด ๆ เพื่อโต้แย้ง และ
สํานักงานไม่จําเป็นต้องเรียกร้องให้    (ชื่อนิติบุคคลผู้ชนะการประมูล)               .
ชําระหนี้นั้นก่อน  

  2. หากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ขยาย
กําหนดเวลาในการชําระเงินประมูลคล่ืนความถี่ย่าน 900 MHz ออกไป ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้น ๆ ด้วย 

 3. ข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการคํ้าประกันนี้ไม่ว่ากรณีใด ๆ  ทั้งส้ิน 

   ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสําคัญ 

 

      (ลงชื่อ)........................................................ผู้คํ้าประกัน 

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

      ตําแหน่ง..................................................... 

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

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

      ตําแหน่ง...................................................... 

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

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

      ตําแหน่ง...................................................... 



 

ภาคผนวก ข 
กฎการประมูล 

 
 ๑. วิธีการประมูล 
  คณะกรรมการกําหนดให้ใช้วิธีการประมูลในรูปแบบของการเปิดประมูลชุดคลื่นความถ่ีย่าน ๙๐๐ 
MHz ที่จะให้อนุญาตพร้อมกัน และดําเนินการประมูลหลายรอบ โดยราคาประมูลในแต่ละรอบจะเพ่ิมขึ้น
ตามลําดับ (Simultaneous Ascending Bid Auction) ผู้เข้าร่วมการประมูลจะเสนอราคาสําหรับชุดคลื่น
ความถี่ที่ต้องการ โดยคลื่นความถ่ีย่าน ๙๐๐ MHz ที่จะประมูลในขั้นตอนน้ีประกอบด้วยชุดคลื่นความถ่ีจํานวน
สองชุด ๆ ละ ๒ x ๑๐ MHz 
 ๒. คลื่นความถ่ีที่จะนํามาประมูล และราคาประมูลรอบแรก 
  คลื่นความถ่ีที่จะนํามาประมูล และราคาประมูลรอบแรก แสดงในตารางต่อไปน้ี โดยราคาประมูลรอบ
แรกจะใช้ราคาขั้นตํ่าของการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีตามข้อ ๘ (๒) และ (๓) ของประกาศคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้
ใช้คลื่นความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน ๘๙๕ – ๙๑๕ MHz/๙๔๐ – ๙๖๐ MHz รวมกับราคาที่จะ
เพ่ิมขึ้นในแต่ละรอบที่กําหนดในข้อ ๔.๑ ของกฎการประมูล 
  ๑) กรณีผู้เข้าประมูลมีจํานวนมากกว่า ๒ รายขึ้นไป 

ชุดคลื่นความถ่ี ย่านความถี่ ราคาขั้นตํ่า 
(ล้านบาท) 

ราคาประมูลรอบแรก  
(ล้านบาท) 

ชุดที่ ๑ ๘๙๕ – ๙๐๕ MHz/ 
๙๔๐ – ๙๕๐ MHz 

๑๒,๘๖๔ ๑๓,๕๐๘ 

ชุดที่ ๒ ๙๐๕ – ๙๑๕ MHz/ 
๙๕๐ – ๙๖๐ MHz 

๑๒,๘๖๔ ๑๓,๕๐๘ 

  ๒) กรณีผู้เข้าประมูลมีจํานวนน้อยกว่าหรือเท่ากับ ๒ ราย 

ชุดคลื่นความถ่ี ย่านความถี่ ราคาขั้นตํ่า 
(ล้านบาท) 

ราคาประมูลรอบแรก  
(ล้านบาท) 

ชุดที่ ๑ ๙๐๕ – ๙๑๕ MHz/ 
๙๕๐ – ๙๖๐ MHz 

๑๖,๐๘๐ ๑๖,๔๐๒ 

ชุดที่ ๒ ๙๐๕ – ๙๑๕ MHz/ 
๙๕๐ – ๙๖๐ MHz 

๑๖,๐๘๐ ๑๖,๔๐๒ 

  ทั้งน้ี ผู้เข้าร่วมการประมูลสามารถเสนอราคาสําหรับชุดคลื่นความถ่ีได้รอบละหน่ึงชุดเท่าน้ัน 
 ๓. รอบการประมูล 
  ผู้เข้าร่วมการประมูลจะทราบตารางเวลาของรอบการประมูลผ่านโปรแกรมการประมูล โดยรอบการ
ประมูลแต่ละรอบประกอบด้วยสามข้ันตอน ดังน้ี 
 



ข-๒ 

 

  ๓.๑  ขั้นตอนการเสนอราคา  
   การประมูลแต่ละรอบจะเร่ิมต้นจากขั้นตอนการเสนอราคา ซึ่งขั้นตอนการเสนอราคา            
มีระยะเวลา ๑๕ นาที โดยผู้เข้าร่วมการประมูลสามารถเสนอราคาสําหรับชุดคลื่นความถ่ีได้ภายใน ๑๕ นาทีน้ี 
  ๓.๒  ขั้นตอนการประมวลผล  
   ขั้นตอนการประมวลผลการเสนอราคาของผู้เข้าร่วมการประมูลจะเริ่มภายหลังจากขั้นตอนการ
เสนอราคาสิ้นสุดลง 
  ๓.๓  ขั้นตอนการรายงานผล  
   ขั้นตอนการรายงานผล เป็นขั้นตอนที่ประกาศผลการเสนอราคา ราคาประมูลสําหรับชุดคลื่น
ความถี่แต่ละชุดในรอบถัดไป และข้อมูลอ่ืน ๆ ตามที่กําหนดในข้อ ๖. ให้ผู้เข้าร่วมการประมูลทราบล่วงหน้า
เป็นเวลา ๕ นาทีก่อนที่จะเริ่มต้นขั้นตอนการเสนอราคาในการประมูลรอบต่อไป 
 ๔. กระบวนการประมูล 
  ๔.๑  ราคาประมูลในแต่ละรอบ 
   ราคาประมูลในแต่ละรอบจะเพ่ิมขึ้นรอบละ ๖๔๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หกร้อยสี่สิบสี่ล้านบาทถ้วน) 
และเมื่อราคาประมูลในรอบปัจจุบันมากกว่าหรือเท่ากับ ๑๖,๐๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หน่ึงหมื่นหกพันแปดสิบ
ล้านบาทถ้วน) ราคาประมูลในแต่ละรอบจะเพ่ิมขึ้นรอบละ ๓๒๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามร้อยย่ีสิบสองล้านบาท
ถ้วน) ต้ังแต่รอบดังกล่าวเป็นต้นไป 
   ทั้งน้ี กรณีที่มีผู้เข้าร่วมการประมูลจํานวนน้อยกว่าหรือเท่ากับ ๒ ราย ราคาประมูลในแต่ละรอบ
จะเพ่ิมขึ้นรอบละ ๓๒๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามร้อยย่ีสิบสองล้านบาทถ้วน) 
   อน่ึง หากไม่มีผู้เสนอราคาในชุดคลื่นความถ่ีใด ๆ ในรอบก่อนหน้า ราคาประมูลของชุดคลื่น
ความถี่น้ันจะไม่เปลี่ยนแปลง   
   ๔.๒  การประมูลในรอบแรก  
   ๔.๒.๑ ผู้เข้าร่วมการประมูลทุกรายจะต้องเสนอราคาในชุดคลื่นความถ่ีชุดใดชุดหน่ึง ณ ราคาที่
คณะกรรมการกําหนดในข้อ ๒. 
   ๔.๒.๒ เกณฑ์การคัดเลือกผู้ชนะช่ัวคราวสําหรับชุดคลื่นความถ่ีแต่ละชุดมีดังน้ี 

  กรณี เกณฑ์ 
๑) กรณีมีผู้เข้าร่วมการประมูลเสนอราคา
 เพียง ๑ ราย 

ถือว่าผู้เข้าร่วมการประมูลรายน้ันเป็นผู้ชนะช่ัวคราว 

๒) กรณีมีผู้เข้าร่วมการประมูลเสนอราคา
 ต้ังแต่ ๒ รายขึ้นไป 

ผู้ชนะช่ัวคราวจะถูกกําหนดโดยการเลือกแบบสุ่ม (random)  
จากผู้เข้าร่วมการประมูลที่เสนอราคาชุดคลื่นความถี่เดียวกัน
ในรอบนั้น ๆ 

๓)  กรณีไม่มีการเสนอราคาในคลื่นความถ่ี  
 ชุดใดชุดหน่ึง 

จะไม่มีผู้ชนะช่ัวคราวในชุดคลื่นความถ่ีน้ัน 

 



ข-๓ 

 

   ๔.๒.๓ ในการประมูลรอบแรก ผู้เข้าร่วมการประมูลจะไม่สามารถใช้สิทธิในการไม่เสนอราคา 
(Waiver) และกรณีที่ผู้เข้าร่วมการประมูลไม่เสนอราคาสําหรับชุดคลื่นความถ่ีใดเลย จะถือว่าผู้เข้าร่วมการ
ประมูลไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขในการประมูล และพ้นจากสถานะผู้เข้าร่วมการประมูล โดยคณะกรรมการสงวน
สิทธ์ิในการริบหลักประกันการประมูลของผู้เข้าร่วมการประมูลรายดังกล่าว 
  ๔.๓ การประมูลต้ังแต่รอบท่ีสองเป็นต้นไป 
   ๔.๓.๑ ในแต่ละรอบการประมูล ผู้เข้าร่วมการประมูลจะต้องดําเนินการดังน้ี 
    ๑) กรณีที่ผู้เข้าร่วมการประมูลเป็นผู้ชนะช่ัวคราวในคล่ืนความถ่ีชุดใดชุดหน่ึง ผู้เข้าร่วม
การประมูลสามารถเสนอราคาเพ่ิมขึ้นในชุดคลื่นความถ่ีที่ตนเองเป็นผู้ชนะช่ัวคราวได้ และหากไม่เสนอราคาจะ
ถือว่าผู้เข้าร่วมการประมูลยืนยันราคาเดิม 
    ๒) กรณีที่ผู้เข้าร่วมการประมูลไม่ได้เป็นผู้ชนะช่ัวคราวในคลื่นความถี่ชุดใดชุดหน่ึง 
จะต้องดําเนินการอย่างใดอย่างหน่ึง ดังน้ี 
     ๒.๑) เสนอราคาในคลื่นความถ่ีชุดใดชุดหน่ึง 
     ๒.๒)  ใช้สิทธิในการไม่เสนอราคา  
     หากผู้เข้าร่วมการประมูลไม่ดําเนินการตามข้อกําหนดข้างต้นและไม่มีสิทธิในการไม่
เสนอราคาเหลืออยู่ จะถือว่าผู้เข้าร่วมการประมูลรายดังกล่าวสิ้นสิทธิในการเสนอราคาในรอบต่อ ๆ ไป 
   ๔.๓.๒ กรณีที่ผู้เข้าร่วมการประมูลไม่ได้เป็นผู้ชนะช่ัวคราวและยังมีสิทธิในการไม่เสนอราคา
เหลืออยู่ ผู้เข้าร่วมการประมูลสามารถแจ้งไม่ใช้สิทธิในการไม่เสนอราคาได้ ซึ่งผู้เข้าร่วมประมูลรายดังกล่าวจะ
สิ้นสิทธิในการเสนอราคาและสิทธิในการไม่เสนอราคาในรอบต่อ ๆ ไป 
   ๔.๓.๓  เกณฑ์การคัดเลือกผู้ชนะช่ัวคราวสําหรับชุดคลื่นความถ่ีแต่ละชุดมีดังน้ี 

  กรณี เกณฑ์ 
๑) กรณีมีผู้เข้าร่วมการประมูลเสนอราคา
 เพียงหน่ึงราย 

ถือว่าผู้เข้าร่วมการประมูลรายน้ันเป็นผู้ชนะช่ัวคราว 

๒) กรณีมีผู้เข้าร่วมการประมูลเสนอราคา
 ต้ังแต่สองรายขึ้นไป 

ผู้ชนะช่ัวคราวจะถูกกําหนดโดยการเลือกแบบสุ่ม (random)  
จากผู้เข้าร่วมการประมูลที่เสนอราคาชุดคลื่นความถี่เดียวกัน
ในรอบนั้น ๆ 

๓) กรณีไม่มีการเสนอราคา  แต่มีผู้ชนะ
 ช่ัวคราวในชุดคลื่นความถ่ีน้ัน  

ให้ผู้ที่มีสถานะเป็นผู้ชนะช่ัวคราวในชุดคลื่นความถ่ีน้ัน ยังคง
เป็นผู้ชนะช่ัวคราวต่อไป 

๔)  กรณีไม่มีการเสนอราคาในชุดคลื่นความถ่ี  
 ชุดใดชุดหน่ึงที่ไม่มีผู้ชนะช่ัวคราว 

จะไม่มีผู้ชนะช่ัวคราวในชุดคลื่นความถ่ีน้ัน 

 
 ๕. สิทธิในการไม่เสนอราคา (Waiver) 
  ๕.๑ ผู้เข้าร่วมการประมูลแต่ละรายสามารถใช้สิทธิในการไม่เสนอราคาได้ไม่เกินสามคร้ังตลอดการ
ประมูล ทั้งน้ี ในการประมูลรอบแรก ผู้เข้าร่วมการประมูลแต่ละรายไม่สามารถใช้สิทธิในการไม่เสนอราคา และ
จะต้องเสนอราคาสําหรับชุดคลื่นความถ่ีชุดใดชุดหน่ึง และในการประมูลต้ังแต่รอบที่สองเป็นต้นไป ผู้เข้าร่วม
การประมูลที่เป็นผู้ชนะช่ัวคราวไม่สามารถใช้สิทธิในการไม่เสนอราคาได้  



ข-๔ 

 

  ๕.๒ ในการประมูลต้ังแต่รอบที่สองเป็นต้นไป ผู้เข้าร่วมการประมูลที่ไม่ได้เป็นผู้ชนะช่ัวคราวและยังมี
สิทธิในการไม่เสนอราคาเหลืออยู่ สามารถใช้สิทธิในการไม่เสนอราคาได้สองวิธี ได้แก่ 
   ๕.๒.๑ แจ้งใช้สิทธิในการไม่เสนอราคา หรือ 
   ๕.๒.๒ ไม่เสนอราคาภายในระยะเวลาตามท่ีกําหนดในขั้นตอนการเสนอราคา ซึ่งสิทธิในการไม่
เสนอราคาจะถูกใช้โดยอัตโนมัติ 
   ทั้งน้ี ผู้เข้าร่วมการประมูลที่ไม่ได้เป็นผู้ชนะชั่วคราวและยังมีสิทธิในการไม่เสนอราคาเหลืออยู่
สามารถแจ้งไม่ใช้สิทธิในการไม่เสนอราคาได้ ซึ่งผู้เข้าร่วมประมูลรายดังกล่าวจะสิ้นสิทธิในการเสนอราคาและ
สิทธิในการไม่เสนอราคาในรอบต่อ ๆ ไป 
 ๖. การเปิดเผยข้อมูล 
  ในขั้นตอนการรายงานผลของแต่ละรอบการประมูล ผู้เข้าร่วมการประมูลแต่ละรายจะได้รับแจ้งข้อมูล 
เช่น 
  ๖.๑ ราคาประมูลสําหรับชุดคลื่นความถ่ีแต่ละชุดของรอบถัดไป 
  ๖.๒ จํานวนการเสนอราคาในแต่ละชุดคลื่นความถ่ีในรอบการประมูลที่สิ้นสุดลง 
  ๖.๓ ชุดคลื่นความถ่ีที่ตนเองเป็นผู้ชนะช่ัวคราว 
  ๖.๔ จํานวนสิทธิในการไม่เสนอราคาของตนเองที่เหลืออยู่ 
 ๗. การสิ้นสิทธิในการประมูล 
  ผู้เข้าร่วมการประมูลจะสิ้นสิทธิในการประมูลในกรณีดังนี้ 
  ๗.๑ กรณีที่ในการประมูลรอบแรก ผู้เข้าร่วมการประมูลไม่เสนอราคาสําหรับชุดคลื่นความถ่ีใดเลย 
จะถือว่าผู้เข้าร่วมการประมูลไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขในการประมูล และพ้นจากสถานะเป็นผู้เข้าร่วมการประมูล 
โดยคณะกรรมการสงวนสิทธ์ิในการริบหลักประกันการประมูลของผู้เข้าร่วมการประมูลรายดังกล่าว 
  ๗.๒ ในการประมูลต้ังแต่รอบที่สองเป็นต้นไป กรณีที่ผู้เข้าร่วมการประมูลที่ไม่ได้เป็นผู้ชนะช่ัวคราวใน
คลื่นความถี่ชุดใดชุดหน่ึง ไม่ดําเนินการตามข้อกําหนดในข้อ ๔.๓.๑ และไม่มีสิทธิในการไม่เสนอราคาเหลืออยู่ 
จะถือว่าผู้เข้าร่วมการประมูลรายดังกล่าวสิ้นสิทธิในการเสนอราคาในรอบต่อ ๆ ไป 
  ๗.๓ ในการประมูลต้ังแต่รอบที่สองเป็นต้นไป กรณีผู้เข้าร่วมการประมูลที่ไม่ได้เป็นผู้ชนะช่ัวคราวและ
ยังมีสิทธิในการไม่เสนอราคาเหลืออยู่แจ้งไม่ใช้สิทธิในการไม่เสนอราคา ผู้เข้าร่วมประมูลรายดังกล่าวจะ สิ้น
สิทธิในการเสนอราคาและสิทธิในการไม่เสนอราคาในรอบต่อ ๆ ไป 
 ๘. การสิ้นสุดการประมูล 
  การประมูลชุดคลื่นความถ่ีจะสิ้นสุดลงในรอบการประมูลที่ไม่มีผู้เข้าร่วมการประมูลเสนอราคาสําหรับ
ชุดคลื่นความถี่ใด ๆ และไม่มีผู้เข้าร่วมการประมูลใช้สิทธิในการไม่เสนอราคา โดยผู้ชนะช่ัวคราวของแต่ละชุด
คลื่นความถ่ีในรอบที่การประมูลสิ้นสุดลงจะถือเป็นผู้ชนะการประมูลชุดคลื่นความถ่ีชุดน้ัน ๆ  
  การประมูลจะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ชนะการประมูลลงนามรับรองราคาสุดท้ายที่ตนเสนอ และคณะกรรมการ
ประกาศผลการประมูล ณ วันที่การประมูลคลื่นความถ่ีสิ้นสุด 
 
 



ข-๕ 

 

  ๙. ข้อสงวนสิทธิ์ 
  กรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอ่ืน ซึ่งทําให้ไม่สามารถดําเนินการประมูลตามกฎการประมูลน้ีได้ 
คณะกรรมการสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนรูปแบบ กระบวนการ วิธีการ และกฎการประมูล รวมทั้งการหยุด 
พัก หรือยกเลิกการประมูล 


