
  
  
 

 
ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ          
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับกิจการโทรคมนาคม  

ย่าน ๑๗๔๐ - ๑๗๘๕ MHz/๑๘๓๕ - ๑๘๘๐ MHz 

    

  โดยที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ        
มีนโยบายเกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่ และการใช้ประโยชน์คลื่นความถี่อันเป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติ
เพ่ือประโยชน์สาธารณะ โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติและระดับท้องถิ่น ในด้าน
การศึกษา วัฒนธรรม ความมั่นคงของรัฐ และประโยชน์สาธารณะอ่ืน รวมทั้งการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม 
และด าเนินการในลักษณะที่มีการกระจายการใช้ประโยชน์โดยทั่วถึงในกิจการด้านต่าง ๆ ให้เหมาะสม ตลอดจน
เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล และการประกอบกิจการส าหรับกิจการ
โทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications - IMT) จะก่อให้เกิดผลดีต่อการ
พัฒนากิจการโทรคมนาคมของประเทศไทยให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับวิวัฒนาการของโลก อีกทั้งจะเป็น
ปัจจัยส าคัญในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม ภาคเศรษฐกิจ และสังคม ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมสิทธิในการ
ติดต่อสื่อสาร การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนให้มีความเจริญ ก้าวหน้า และสอดคล้องกับนโยบายพ้ืนฐาน
แห่งรัฐในด้านกิจการสื่อสารโทรคมนาคม 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) (๒) (๔) (๖) (๘) (๑๑) (๑๓) (๒๔) มาตรา ๒๙ มาตรา 
๔๕ และมาตรา ๘๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับมาตรา 
๗ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๒๔ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๕ และมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ และมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 
๒๕๔๔ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติจึงก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน ๑๗๔๐ - ๑๗๘๕ / ๑๘๓๕ - ๑๘๘๐ MHz ไว้ 
ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑ บรรดาประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่งอ่ืนใด ในส่วนที่มีก าหนดไว้แล้วในประกาศนี้ 
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน 

ข้อ ๒ ในประกาศนี้ 
  “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ 
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  “ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ    
  “คลื่นความถี่ย่าน ๑๘๐๐ MHz” หมายความว่า คลื่นความถี่ย่าน ๑๘๐๐ MHz ตามแผนความถี่
วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications - IMT) ย่านความถี่
วิทยุ ๑๗๑๐ - ๑๗๘๕/๑๘๐๕ - ๑๘๘๐ เมกะเฮิรตซ์ (MHz) ที่คณะกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ใช้ตามที่
ก าหนดในข้อ ๓ ของประกาศนี้ 
  “ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน ๑๘๐๐ MHz” หมายความว่า ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตาม
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เพื่อใช้คลื่นความถี่ส าหรับกิจการโทรคมนาคม 
  “ผู้ขอรับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้ที่ยื่นค าขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน ๑๘๐๐ MHz 
  “ผู้เข้าร่วมการประมูล” หมายความว่า ผู้ขอรับใบอนุญาตที่คณะกรรมการพิจารณาว่ามีคุณสมบัติ
และปฏิบัติตามข้อก าหนด และเป็นผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน ๑๘๐๐ MHz 
  “ผู้ชนะการประมูล” หมายความว่า ผู้เข้าร่วมการประมูลที่ชนะการประมูลและมีสิทธิได้รับ
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน ๑๘๐๐ MHz ที่คณะกรรมการจะอนุญาต 
  “ผู้รับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน ๑๘๐๐ MHz และ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามจากคณะกรรมการ เพ่ือประกอบกิจการตามขอบเขตที่ได้รับ
อนุญาต 

หมวด ๑ 
การให้อนุญาต 

    

  ข้อ ๓ คลื่นความถี่ย่าน ๑๘๐๐ MHz ที่คณะกรรมการจะพิจารณาอนุญาตให้ใช้ตามประกาศนี้ 
เป็นคลื่นความถี่ในช่วง ๑๗๔๐ - ๑๗๘๕ MHz คู่กับ ๑๘๓๕ - ๑๘๘๐ MHz มีขนาดความกว้างแถบคลื่นความถี่ 
(bandwidth) รวมทั้งสิ้น ๒ x ๔๕ MHz แบ่งเป็นคลื่นความถ่ีจ านวนสามชุด ๆ ละ ๒ x ๑๕ MHz ดังนี้ 
   ชุดที่หนึ่ง ช่วงความถ่ีวิทยุ ๑๗๔๐ – ๑๗๕๕ MHz คู่กับ ๑๘๓๕ – ๑๘๕๐ MHz  
   ชุดที่สอง ช่วงความถ่ีวิทยุ ๑๗๕๕ – ๑๗๗๐ MHz คู่กับ ๑๘๕๐ – ๑๘๖๕ MHz 
   ชุดที่สาม ช่วงความถ่ีวิทยุ ๑๗๗๐ – ๑๗๘๕ MHz คู่กับ ๑๘๖๕ – ๑๘๘๐ MHz 
  ผู้ขอรับใบอนุญาตแต่ละรายมีสิทธิยื่นประมูลคลื่นความถี่ได้ไม่เกินหนึ่งชุดคลื่นความถี่ หรือ ๒ x 
๑๕ MHz เท่านั้น  
  ในกรณีที่มีชุดคลื่นความถ่ีเหลืออยู่ คณะกรรมการจะด าเนินการเพ่ืออนุญาตให้ใช้ชุดคลื่นความถี่นั้น
ภายในหนึ่งปีนับจากการประมูลครั้งก่อนหน้าสิ้นสุดลง 
  ข้อ ๔ ผู้ชนะการประมูลตามประกาศนี้ เมื่อได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการด าเนินการก่อนรับใบอนุญาต
ครบถ้วนแล้ว คณะกรรมการจะพิจารณาออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน ๑๘๐๐ MHz และใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๔ เพ่ือประกอบกิจการตามขอบเขตการอนุญาต  
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  กรณีผู้ชนะการประมูลตามประกาศนี้เป็นผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ หรือเป็นผู้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามอยู่แล้ว เมื่อได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการด า เนินการก่อนรับใบอนุญาต
ครบถ้วนแล้ว คณะกรรมการจะพิจารณาอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน ๑๘๐๐ MHz เพ่ือประกอบกิจการตาม
ขอบเขตการอนุญาตที่คณะกรรมการก าหนดเพ่ิมเติมภายใต้ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ หรือใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามที่ได้รับอยู่เดิม แล้วแต่กรณี   
  ให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้มีและใช้เครื่องวิทยุคมนาคม และตั้งสถานีวิทยุ
คมนาคมตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคมด้วย ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้ในการ
ประกอบกิจการตามขอบเขตการอนุญาต และผู้รับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามระเบียบและประกาศที่
เกี่ยวข้องด้วย 

หมวด ๒ 
คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต 

    

  ข้อ ๕  ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
  (๑) ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ และต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๓ 
ของประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบที่สาม 
  (๒) ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัดที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายไทย และต้องมิใช่คนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว    
  ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องก าหนดข้อห้ามตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การก าหนดข้อห้ามการกระท าที่มีลักษณะเป็นการครอบง า
กิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๕ พร้อมค ารับรองซึ่งลงนามโดยผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ว่าจะไม่
ด าเนินการใด ๆ อันเป็นการขัดต่อข้อห้ามดังกล่าว    
  ภายหลังการประมูล กรณีผู้รับใบอนุญาตมีการกระท า อันเป็นการ่าา่นนข้อห้ามดังกล่าว ให้
ด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
เรื่อง การก าหนดข้อห้ามการกระท าที่มีลักษณะเป็นการครอบง ากิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  (๓) ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องไม่มีความเกี่ยวโยงกันกับผู้ขอรับใบอนุญาตรายอ่ืน โดยไม่เป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ ไม่เป็นบริษัทย่อย ไม่เป็นบริษัทร่วม ไม่เป็นผู้มีอ านาจควบคุมหรือถูกควบคุม ไม่มีการถือหุ้นไขว้กับ    
ผู้ขอรับใบอนุญาตรายอ่ืน หรือไม่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคุมเป็นบุคคลเดียวกันกับผู้ขอรับ
ใบอนุญาตรายอ่ืน เว้นแต่กรณีมีความสัมพันธ์ในลักษณะของการเป็นผู้ให้หรือผู้ได้รับอนุญาต สัมปทาน หรือ
สัญญา ตามมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดในข้อ ๒ ของประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการ
ควบรวมและการถือหุ้นไขว้ในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
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  (๔) ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องไม่เป็นผู้ที่มีการ่าา่นนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎการประมูลและเงื่อนไข
การด าเนินการก่อนรับใบอนุญาต จากการขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับกิจการโทรคมนาคมที่ผ่าน
มา และจะตอ้งไม่เป็นนิติบุคคลอ่ืนซึ่งมีกรรมการ กรรมการผู้จัดการ หรือผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการ
ของนิติบุคคลนั้นเป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการ กรรมการผู้จัดการ หรือผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการ
ของผู้ขอรับใบอนุญาตรายดังกล่าว หรือจะต้องเป็นผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวโยงกันกับผู้ขอรับใบอนุญาตรายดังกล่าว 
โดยไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ไม่เป็นบริษัทย่อย ไม่เป็นบริษัทร่วม ไม่เป็นผู้มีอ านาจควบคุมหรือถูกควบคุม ไม่มี
การถือหุ้นไขว้กับผู้ขอรับใบอนุญาตรายดังกล่าว หรือไม่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคุมเป็นบุคคล
เดียวกันกับผู้ขอรับใบอนุญาตรายดังกล่าว ตามข้อก าหนดในข้อ ๒ ของประกาศคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการควบรวมและการถือหุ้นไขว้ในกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ. 
๒๕๕๓ เว้นแต่ผู้ขอรับใบอนุญาตเช่นว่านั้นได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือข้อก าหนดความรับผิดในการขอรับ
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับกิจการโทรคมนาคมท่ีผ่านมาโดยถูกต้องครบถ้วนแล้ว 
  ในการตรวจสอบ หากปรากฏว่าผู้ขอรับใบอนุญาตไม่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนด หรือหากปรากฏ
ข้อเท็จจริงภายหลังว่าผู้ขอรับใบอนุญาตท่ีเป็นผู้เข้าร่วมการประมูล หรือผู้ชนะการประมูล ไม่มีคุณสมบัติตามที่
ก าหนด คณะกรรมการจะตัดรายชื่อผู้ขอรับใบอนุญาตดังกล่าวออกจากการเป็นผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้เข้าร่วม
การประมูล หรือผู้ชนะการประมูล แล้วแต่กรณี  

 
หมวด ๓ 

การขอรับใบอนุญาต 
    

  ข้อ ๖ ในการขอรับใบอนุญาต ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องด าเนินการดังต่อไปนี้ ณ วันที่ยื่นค าขอ 
  (๑) ยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามแบบค าขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน ๑๘๐๐ MHz ที่
กรอกข้อมูลครบถ้วน และแนบเอกสารหลักฐานและข้อมูลตามที่ก าหนดในภาคผนวก ก พร้อมส าเนาจ านวน   
๒ ชุด และเอกสารที่บันทึกลงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ส านักงาน เลขที่ ๘๗ ซอยพหลโยธิน ๘ ถนนพหลโยธิน 
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐  
  (๒) ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องด าเนินตามข้อ ๕ (๒) โดยจัดส่งเอกสารของผู้ขอรับใบอนุญาต      
ที่ก าหนดข้อห้ามให้ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การก าหนดข้อห้ามการกระท าที่มีลักษณะเป็นการครอบง ากิจการโดย
คนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๕ พร้อมค ารับรองซึ่งลงนามโดยผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลว่าจะไม่ด าเนินการใด ๆ 
อันเป็นการขัดต่อข้อห้ามดังกล่าว ทั้งนี้ ตามแบบค าขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน ๑๘๐๐ MHz  
  นอกจากการรับรองตามข้างต้นแล้ว ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องท าการรับรองตามข้อก าหนดใน
มาตรการข้อจ ากัดพฤติกรรมสมยอมในการตกลงราคาประมูล การรับรองว่าเมื่อได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
แล้ว ผู้ขอรับใบอนุญาตยินยอมที่จะจัดให้มีและปฏิบัติตามแผนความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social 
Responsibility - CSR) ที่คณะกรรมการเห็นชอบ และลงนามรับรองในหนังสือยินยอมของผู้เข้าร่วมการประมูล
  (๓) ช าระค่าพิจารณาค าขอใบอนุญาตในอัตรา ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) เป็นเงินสด
หรือเช็คทีส่ถาบันการเงินประเภทธุรกิจธนาคารพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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สั่งจ่ายส านักงาน ซึ่งเป็นเช็คลงวันที่ที่ใช้เช็คนั้นช าระต่อส านักงาน หรือก่อนหน้านั้นไม่เกินสามวันท าการ โดยให้
ถือว่าเป็นค่าพิจารณาค าขอใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม และ
ส านักงานจะไม่คืนเงินจ านวนดังกล่าวไม่ว่าในกรณีใด ๆ    
  (๔) วางหลักประกันการประมูลเป็นเช็คจากสถาบันการเงินประเภทธุรกิจธนาคารพาณิชย์ตาม
พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่สั่งจ่ายส านักงาน ซึ่งเป็นเช็คลงวันที่ที่ใช้เช็คนั้นช าระต่อ
ส านักงาน หรือก่อนหน้านั้นไม่เกินสามวันท าการ หรือหนังสือค้ าประกันจากสถาบันการเงินประเภท               
ธุ รกิ จธนาคารพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติ ธุ รกิ จสถาบันการเงิน  พ .ศ .  ๒๕๕๑ เป็นจ านวนเงิน 
๑,๘๗๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบสามล้านบาทถ้วน)  
  หากผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ด าเนินการตามวิธีการขอรับใบอนุญาตที่คณะกรรมการก าหนด ส านักงาน
จะไม่รับค าขอรับใบอนุญาต 
  คณะกรรมการสงวนสิทธิ์ในการริบหลักประกันการประมูลดังกล่าว ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมการประมูล 
หรือผู้ชนะการประมูล ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการประมูล กฎการประมูล หรือเงื่อนไขก่อนรับใบอนุญาตที่
ก าหนด 
  ข้อ ๗ ส านักงานจะด าเนินการพิจารณาค าขอรับใบอนุญาตดังนี้ 
  (๑) ส านักงานจะพิจารณาตรวจสอบแบบค าขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน ๑๘๐๐ MHz 
ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว และเอกสารหลักฐานที่จ าเป็นต้องใช้ในการพิจารณาให้ครบถ้วน  
  (๒) หากปรากฏว่าแบบค าขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน ๑๘๐๐ MHz และเอกสาร
ส าหรับการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตในข้อ ๒ ของภาคผนวก ก ท้ายประกาศนี้ ไม่ครบถ้วน 
หรือไม่เพียงพอ ส านักงานจะแจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตจัดส่งเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนภายในห้าวันท าการนับ
จากวันที่ได้รับแจ้ง ทั้งนี้ หากครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ขอรับใบอนุญาตยั งมิได้ส่งเอกสารหลักฐาน
เพ่ิมเติมให้ครบถ้วนตามที่ได้รับแจ้ง จะถือว่าผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ประสงค์จะยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม 
  (๓) ส านักงานจะด าเนินการพิจารณาว่าผู้ขอรับใบอนุญาตมีคุณสมบัติตามข้อก าหนดในข้อ ๕ 
ครบถ้วนหรือไม่ และน าเสนอคณะกรรมการพิจารณา โดยจะแจ้งผลการพิจารณาการเป็นผู้เข้าร่วมการประมูล
ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายในสิบห้าวันนับจากวันยื่นค าขอ หรือวันที่ได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วนตาม
ข้อ ๗ (๒) จากผู้ขอรับใบอนุญาตทุกราย โดยส านักงานจะประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการประมูลให้ทราบเป็นการ
ทั่วไป     
  ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยในคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตตามข้อก าหนดในข้อ ๕ ส านักงานอาจให้   
ผู้ขอรับใบอนุญาตชี้แจงข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเพ่ือประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต 
  (๔) กรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาว่าผู้ขอรับใบอนุญาตรายใดไม่มีคุณสมบัติหรือไม่ได้ปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดให้ครบถ้วน ผู้ขอรับใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเพ่ือให้ทบทวนภายในสามวันท าการ
นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง โดยการอุทธรณ์ต้องแสดงเหตุผลของการอุทธรณ์และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
คณะกรรมการจะแจ้งผลการพิจารณาภายในเจ็ดวันนับจากวันที่ได้รับอุทธรณ์ ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการให้
ถือเป็นที่สุด 
  (๕) กรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตมิได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้เข้าร่วมการประมูล ส านักงานจะคืน
หลักประกันการประมูลให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการ
ประมูล 
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หมวด ๔ 
การประมูล 

    

  ข้อ ๘ คณะกรรมการจะใช้วิธีการประมูล ในรูปแบบดังนี้ 
(๑)  คณะกรรมการจะเปิดประมูลชุดคลื่นความถี่ย่าน ๑๘๐๐ MHz ที่จะให้อนุญาตพร้อมกัน และ

ด าเนินการประมูลหลายรอบ โดยราคาประมูลในแต่ละรอบจะเพ่ิมขึ้นตามล าดับ (Simultaneous Ascending 
Bid Auction) ทั้งนี้ กฎการประมูลให้เป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก ข ท้ายประกาศนี้ 
  (๒) ราคาขั้นต่ าของการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่แต่ละชุดมีราคา ๓๗,๔๕๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(สามหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยห้าสิบเจ็ดล้านบาทถ้วน)  
  (๓) ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมการประมูลมีจ านวนน้อยกว่าหรือเท่ากับจ านวนชุดคลื่นความถี่ที่จะ
อนุญาตให้ใช้ คณะกรรมการจะก าหนดจ านวนชุดคลื่นความถี่ที่จะให้อนุญาตให้ใช้ ดังนี้ 
   (๓.๑) กรณีที่มีผู้เข้าร่วมการประมูลสามราย คณะกรรมการจะด าเนินการประมูลใบอนุญาต
ให้ใช้คลื่นความถี่จ านวนสองชุด ๆ ดังนี้ 
   ชุดที่หนึ่ง ช่วงความถ่ีวิทยุ ๑๗๔๐ – ๑๗๕๕ MHz คู่กับ ๑๘๓๕ – ๑๘๕๐ MHz  
   ชุดที่สอง ช่วงความถ่ีวิทยุ ๑๗๕๕ – ๑๗๗๐ MHz คู่กับ ๑๘๕๐ – ๑๘๖๕ MHz 
   (๓.๒) กรณีที่มีผู้เข้าร่วมการประมูลสองราย คณะกรรมการจะด าเนินการประมูลใบอนุญาต
ให้ใช้คลื่นความถี่จ านวนหนึ่งชุด ช่วงความถ่ีวิทยุ ๑๗๔๐ – ๑๗๕๕ MHz คู่กับ ๑๘๓๕ – ๑๘๕๐ MHz 
   (๓.๓) กรณทีี่ผู้เข้าร่วมการประมูลหนึ่งราย คณะกรรมการจะด าเนินการประมูลใบอนุญาตให้
ใช้คลื่นความถี่จ านวนหนึ่งชุด ช่วงความถี่วิทยุ ๑๗๔๐ – ๑๗๕๕ MHz คู่กับ ๑๘๓๕ – ๑๘๕๐ MHz โดย
คณะกรรมการจะเปิดรับค าขอรับใบอนุญาตเพ่ิมเติมเป็นระยะเวลาสามสิบวันนับจากวันที่ส านักงานประกาศ
รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเป็นผู้เข้าร่วมการประมูล ภายหลังจากครบก าหนดเวลาดังกล่าวแล้ว หากยังคงมี
ผู้เข้าร่วมการประมูลเท่ากับจ านวนชุดคลื่นความถี่ที่จะอนุญาตให้ใช้ คณะกรรมการจะด าเนินการประมูลตาม
กระบวนการประมูลในประกาศนี้ต่อไป โดยผู้เข้าร่วมการประมูลจะต้องเสนอราคาเพ่ิมไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้งตาม
กฎการประมูล 
   ภายหลังการประมูลตามวรรคแรก หากยังคงมีชุดคลื่นความถี่เหลืออยู่ คณะกรรมการอาจ
พิจารณาด าเนินการประมูลชุดคลื่นความถี่ที่เหลือตามความเหมาะสมก็ได้ 
  (๔) ในกรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมการประมูล คณะกรรมการสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการประมูล และ
อาจพิจารณาก าหนดการประมูลครั้งต่อไปตามความเหมาะสม  
  (๕) คณะกรรมการจะรับรองผลการประมูลภายในเจ็ดวันนับจากวันสิ้นสุดการประมูล โดย
ส านักงานจะแจ้งผลการประมูลแก่ผู้เข้าร่วมการประมูลทุกรายทราบ และจะประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูล
ให้ทราบเป็นการทั่วไป ทั้งนี้ ส านักงานจะคืนหลักประกันการประมูลให้แก่ผู้ที่ไม่ชนะการประมูลภายในสิบห้า
วันนับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูล 

(๖)  กรณีที่ผู้ชนะการประมูลไม่ด าเนินการตามเงื่อนไขก่อนรับใบอนุญาตให้ถูกต้องและครบถ้วน
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้คณะกรรมการพิจารณาให้ผู้เข้าร่วมการประมูลที่เสนอราคาสุดท้ายต่่ากว่าใน
ล่าดับถัดไปตามล่าดับเป็นผู้ชนะการประมูลแทน 



-๗- 
 

  

ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมการประมูลที่เหลือเสนอราคาสุดท้ายเท่ากัน ให้คณะกรรมการด่าเนินการให้มี
การประมูลส่าหรับผู้เข้าร่วมการประมูลดังกล่าว โดยจะเริ่มต้นการประมูลที่ราคาสุดท้ายที่ผู้เข้าร่วมการประมูล
ที่เหลือเสนอ ทั้งนี ้การด่าเนินการประมูลให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก่าหนดเพิ่มเติมภายหลัง  

 ข้อ ๙ ผู้ชนะการประมูลจะต้องช าระเงินประมูลคลื่นความถ่ีดังนี้ 
  (๑) ผู้ชนะการประมูลจะต้องช าระเงินประมูลคลื่นความถี่ตามราคาการประมูลสูงสุดของผู้ชนะ
การประมูลแต่ละราย โดยแบ่งจ่ายเป็นสามงวด ดังนี้ 
  งวดที่หนึ่ง ช าระเงินประมูลคลื่นความถี่เป็นจ านวนร้อยละห้าสิบของราคาการประมูลสูงสุด พร้อม
หนังสือค้ าประกันจากสถาบันการเงินประเภทธุรกิจธนาคารพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน 
พ.ศ. ๒๕๕๑ เพ่ือค้ าประกันการช าระเงินประมูลคลื่นความถี่ในส่วนที่เหลือ ภายในเก้าสิบวันนับจากวันที่ได้รับ
หนังสือแจ้งเป็นผู้ชนะการประมูล  
  งวดที่สอง ช าระเงินประมูลคลื่นความถี่ เป็นจ านวนร้อยละยี่สิบห้าของราคาการประมูลสูงสุด 
พร้อมหนังสือค้ าประกันจากสถาบันการเงินประเภทธุรกิจธนาคารพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบัน
การเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ เพ่ือค้ าประกันการช าระเงินประมูลคลื่นความถี่งวดที่สาม ภายในสิบห้าวันเมื่อครบ
ก าหนดระยะเวลาสองปีนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต โดยส านักงานจะคืนหนังสือค้ าประกันที่ได้น าส่งใน  
งวดที่หนึ่งภายในสิบห้าวันนับจากวันที่ผู้รับใบอนุญาตช าระเงินประมูลคลื่นความถี่งวดที่สอง  
  งวดที่สาม ช าระเงินประมูลคลื่นความถี่เป็นจ านวนร้อยละยี่สิบห้าของราคาการประมูลสูงสุด 
ภายในสิบห้าวันเมื่อครบก าหนดระยะเวลาสามปีนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต โดยส านักงานจะคืนหนังสือค้ า
ประกันที่ได้น าส่งในงวดที่สองภายในสิบห้าวันนับจากวันที่ผู้รับใบอนุญาตช าระเงินประมูลคลื่นความถ่ีงวดที่สาม  
  ทั้งนี้ เงินประมูลคลื่นความถี่ที่ผู้ชนะการประมูลแต่ละรายต้องช าระ ยังไม่รวมภาษี ค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ และดอกเบี้ย ตามที่กฎหมายก าหนด 
  (๒) กรณีที่ผู้รับใบอนุญาตไม่ช าระเงินประมูลคลื่นความถี่งวดที่สอง หรืองวดที่สาม ให้ครบถ้วน
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ผู้รับใบอนุญาตต้องช าระเงินประมูลคลื่นความถี่ส่วนเพ่ิม เป็นจ านวนเงินเท่ากับผล
คูณของจ านวนเงินประมูลคลื่นความถี่ที่ค้างช าระกับอัตราดอกเบี้ยร้อยละสิบห้าต่อปี ค านวณเป็นรายวัน โดย
หากพ้นก าหนดช าระเงินตามเวลาที่ระบุ จะถือว่าผู้รับใบอนุญาตกระท าผิดเงื่อนไขของประกาศนี้ และ
คณะกรรมการอาจพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตได้  
  (๓) ในการช าระเงินประมูลคลื่นความถี่งวดที่หนึ่ง ให้ส านักงานน าหลักประกันการประมูลของ    
ผู้ชนะการประมูลแต่ละรายมาช าระเป็นเงินประมูลคลื่นความถี่ก่อน และให้ผู้ชนะการประมูลแต่ละรายช าระ
เงินประมูลคลื่นความถี่ส่วนที่เหลือจนครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
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หมวด ๕ 
ข้อก าหนดในการอนุญาต 

    

ส่วนที่ ๑ 
เงื่อนไขการด าเนินการก่อนรับใบอนุญาต 

    

  ข้อ ๑๐  ผู้ชนะการประมูลจะต้องด าเนินการดังต่อไปนี้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ
แจ้งเป็นผู้ชนะการประมูล 
  (๑) ช าระเงินประมูลคลื่นความถี่งวดที่หนึ่ง พร้อมจัดส่งหนังสือค้ าประกันจากสถาบันการเงิน
ประเภทธุรกิจธนาคารพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ เพ่ือค้ าประกันการช าระ
เงินประมูลคลื่นความถี่งวดที่สองและงวดที่สาม ตามที่ก าหนดในข้อ ๙ 
  (๒) หากปรากฏว่าเอกสารหลักฐานและข้อมูลที่จ าเป็นต้องใช้ในการอนุญาตส าหรับผู้ขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามที่จัดส่งตามข้อ ๔ ของภาคผนวก ก ท้ายประกาศนี้ ไม่
ถูกต้องหรือไม่เพียงพอ ผู้ชนะการประมูลจะต้องแก้ไขเอกสารหลักฐานดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้อง ตาม
รายละเอียดที่ได้รับแจ้งจากส านักงาน 

กรณีท่ีผู้ชนะการประมูลไม่ด าเนินการตามเงื่อนไขก่อนรับใบอนุญาตให้ถูกต้องและครบถ้วนภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด ให้ถือว่าผู้ชนะการประมูลสละสิทธิ์ที่จะได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน ๑๘๐๐ MHz 
คณะกรรมการจะด าเนินการริบหลักประกันการประมูล และผู้ชนะการประมูลรายดังกล่าวต้องชดใช้ค่าเสียหาย
เบื้องต้นเป็นจ านวนเงินไม่น้อยกว่า ๕,๖๑๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าพันหกร้อยสิบเก้าล้านบาทถ้วน)  
  ทั้งนี้ ผู้ชนะการประมูลที่ไม่ด าเนินการตามเง่ือนไขก่อนรับใบอนุญาตรายดังกล่าว และนิติบุคคลอ่ืน 
ซึ่งมีกรรมการ กรรมการผู้จัดการ หรือผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นเป็นบุคคลเดียวกัน
กับกรรมการ กรรมการผู้จัดการ หรือผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของผู้ชนะการประมูลที่ไม่ด าเนินการ
ตามเงื่อนไขก่อนรับใบอนุญาตรายดังกล่าว หรือผู้ที่มีความเกี่ยวโยงกันกับผู้ชนะการประมูลที่ไม่ด าเนินการตาม
เงื่อนไขก่อนรับใบอนุญาตรายดังกล่าว โดยการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นบริษัทย่อย เป็นบริษัทร่วม เป็นผู้มี
อ านาจควบคุมหรือถูกควบคุม มีการถือหุ้นไขว้กับผู้ชนะการประมูลที่ไม่ด าเนินการตามเงื่อนไขก่อนรับ
ใบอนุญาตรายดังกล่าว หรือมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคุมเป็นบุคคลเดียวกันกับผู้ชนะการประมูลที่
ไม่ด าเนินการตามเงื่อนไขก่อนรับใบอนุญาตรายดังกล่าว ตามข้อก าหนดในข้อ ๒ ของประกาศคณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการควบรวมและการถือหุ้นไขว้ในกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๓ จะไม่สามารถยื่นขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่หรือใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม  
ใด ๆ ได้ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการพิจารณาอนุญาต 
  ข้อ ๑๑  คณะกรรมการจะให้ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน ๑๘๐๐ MHz และใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามแก่ผู้ชนะการประมูลแต่ละราย ภายหลังจากผู้ชนะการประมูลได้ปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขการด าเนินการก่อนรับใบอนุญาตครบถ้วนและถูกต้อง 
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ส่วนที่ ๒ 
ระยะเวลาการอนุญาต และขอบเขตการอนุญาต 

    

  ข้อ ๑๒   ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน ๑๘๐๐ MHz ที่ได้รับอนุญาตตามประกาศนี้ และ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม ให้มีระยะเวลาการอนุญาตเริ่มต้นนับแต่วันที่ได้รับอนุญาต 
จนถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๗๖ 
  กรณีผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน ๑๘๐๐ MHz ตามประกาศนี้เป็นผู้รับใบอนุญาตให้ใช้
คลื่นความถี่ หรือผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามอยู่แล้ว ให้มีระยะเวลาการอนุญาต
เฉพาะบริการโทรคมนาคมที่ใช้คลื่นความถี่ย่าน ๑๘๐๐ MHz ที่ได้รับอนุญาตตามประกาศนี้ตามขอบเขต  
ที่ได้รับอนุญาตจนถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๗๖ 
   ผู้รับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนเลิกกิจการตามที่คณะกรรมการก าหนด และจะต้อง
ส่งแผนการบริหารจัดการผู้ใช้บริการเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสองปีก่อนระยะเวลาการอนุญาตสิ้นสุดลง  
ทั้งนี้ เพ่ือมิให้มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ และผู้รับใบอนุญาตจะต้องคืนคลื่นความถี่ที่ได้รับอนุญาตให้แก่
คณะกรรมการเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการอนุญาต 
  ข้อ ๑๓  ผู้รับใบอนุญาตมีสิทธิให้บริการโทรคมนาคมในลักษณะของการให้บริการโครงข่าย
โทรคมนาคม เพ่ือให้เช่าใช้และเพ่ือให้บริการโทรคมนาคม (Network Provider and Service Provider) และ
การให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกด้านโทรคมนาคม (Telecommunications Facility) โดยมีขอบเขตใน
การประกอบกิจการโทรคมนาคมดังกล่าวทั่วราชอาณาจักรไทย ทั้งนี้ กิจการโทรคมนาคมที่ได้รับอนุญาต ให้
รวมถึงลักษณะและประเภทของบริการ ดังนี้ 
  (๑) บริการโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สาย 
  (๒) บริการโทรคมนาคม ดังนี้ 
   (๒.๑)  บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่   
   (๒.๒)  บริการพหุสื่อความเร็วสูง (Public Broadband Multimedia Service) 
   (๒.๓)  บริการมูลค่าเพ่ิม (Value-added Service) ของบริการโทรคมนาคมท่ีได้รับอนุญาต   
   (๒.๔)  บริการขายส่งบริการ ส าหรับบริการในข้อ (๒.๑) (๒.๒) และ (๒.๓) 
  (๓) บริการสิ่งอ านวยความสะดวกด้านโทรคมนาคม (Telecommunications Facility) 
  ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์ จะต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

หมวด ๖ 
เงื่อนไขในการอนุญาต 

    

  ข้อ ๑๔ ผู้รับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดและเงื่อนไขการใช้งานความถี่วิทยุและการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคม ภายใต้พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการ



-๑๐- 
 

  

โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International 
Mobile Telecommunications - IMT) ย่านความถี่วิทยุ ๑๗๔๐ - ๑๗๘๕ / ๑๘๓๕ - ๑๘๘๐ เมกะเฮิรตซ์ 
(MHz) เงื่อนไขในการอนุญาตส าหรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม ตลอดจนระเบียบ 
ประกาศ ค าสั่ง ข้อก าหนด หรือหลักเกณฑ์ใด ๆ ที่คณะกรรมการก าหนดอย่างเคร่งครัด 
  ข้อ ๑๕ ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ในการช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
แบบที่สาม ค่าตอบแทนการใช้คลื่นความถี่ ค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคม การจัดสรรรายได้ที่ได้รับจาก
การให้บริการโทรคมนาคมให้แก่กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ และค่าธรรมเนียมอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์และวิ ธีการที่
คณะกรรมการก าหนด 
  ข้อ ๑๖  การจัดให้มีโครงข่ายโทรคมนาคมเพ่ือการประกอบกิจการ 
  (๑) ผู้รับใบอนุญาตจะต้องจัดให้มีโครงข่ายโทรคมนาคมเพ่ือการประกอบกิจการครอบคลุม
จ านวนประชากรไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของจ านวนประชากรทั้งหมดภายในสี่ปีนับจากวันที่ได้รับอนุญาต และ
ครอบคลุมจ านวนประชากรไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของจ านวนประชากรทั้งหมดภายในแปดปีนับจากวันที่
ได้รับอนุญาต 
   ทั้งนี้ การจัดให้มีโครงข่ายโทรคมนาคมเพ่ือการประกอบกิจการ ให้รวมถึงการสร้างหรือเช่า
โครงข่ายโทรคมนาคมเพ่ือการประกอบกิจการ แต่ไม่รวมถึงการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
ภายในประเทศของผู้ประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายอื่น 
  (๒) โครงข่ายโทรคมนาคมของผู้รับใบอนุญาตจะต้องรองรับอัตราความเร็วในการส่งข้อมูลไม่น้อย
กว่าอัตราที่ก าหนดตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทข้อมูลที่
คณะกรรมการประกาศก าหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตได้โฆษณายืนยันมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ
โทรคมนาคมของตนไว้ ให้เป็นหน้าที่ของผู้รับใบอนุญาตที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามที่ได้โฆษณาไว้นั้น 
  (๓) เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาตรวจสอบการปฏิบัติและการลงทุนตามเงื่อนไขในการจัดให้มี
โครงข่ายโทรคมนาคมอย่างชัดเจน ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินการติดตั้งโครงข่าย
โทรคมนาคมตามระยะเวลาที่คณะกรรมการก าหนด และจะต้องส่งมอบหลักฐานสนับสนุนเพ่ือแสดงอัตรา
ความเร็วในการส่งข้อมูลโดยเฉลี่ยตามที่คณะกรรมการร้องขอ ทั้งนี้ คณะกรรมการจะก าหนดหลักเกณฑ์ 
เงื่อนไข และวิธีการวัดความครอบคลุมประชากรที่อยู่ในพ้ืนที่ให้บริการ และการวัดอัตราความเร็วในการส่ง
ข้อมูลในภายหลัง  
  (๔) กรณีผู้รับใบอนุญาตไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในการจัดให้มีโครงข่ายโทรคมนาคมเพ่ือ
การประกอบกิจการตามข้อ ๑๖ (๑) โดยไม่มีเหตุอันจะอ้างตามกฎหมายได้ ซึ่งถือเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคใน
การที่จะได้รับบริการจากคลื่นความถี่อันเป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติเพ่ือประโยชน์สาธารณะ ย่อมมีผลเป็น
การปฏิเสธสิทธิที่ผู้บริโภคหรือผู้รับใบอนุญาตรายอ่ืนพึงมีพึงได้จากการให้บริการ เมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาใน
แต่ละช่วงแล้ว ผู้รับใบอนุญาตจะต้องช าระค่าปรับรายวันในอัตราร้อยละศูนย์จุดศูนย์ห้าของราคาประมูลสูงสุด
ของผู้รับใบอนุญาตตลอดระยะเวลาที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการก าหนด 
   
 



-๑๑- 
 

  

  ข้อ ๑๗ การใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน 
  ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เรื่อง การใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกันส าหรับโครงข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  ข้อ ๑๘ การให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือน (Mobile Virtual Network 
Operator - MVNO)  
  (๑)  ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  (๒) ผู้รับใบอนุญาตจะต้องจัดให้มีบริการโครงข่ายโทรคมนาคม โดยมีขนาดความจุ (capacity) 
อย่างน้อยร้อยละสิบของโครงข่ายโทรคมนาคมทั้งหมดของตนเองให้แก่ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ
โครงข่ายเสมือนที่ไม่มีความเกี่ยวโยงกันกับผู้รับใบอนุญาตรายหนึ่งรายใดตามประกาศนี้ เมื่อมีค าขอรับบริการ
ดังกล่าว 
  ข้อ ๑๙ การให้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ (national roaming) 
  ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  ข้อ ๒๐ การจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในลักษณะที่เรียกเก็บเงินล่วงหน้า 
  ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม และแนวทางที่
ส านักงานก าหนด ซึ่งรวมถึงการจัดให้มีการลงทะเบียนผู้ใช้บริการก่อนการเปิดใช้บริการ 
  ข้อ ๒๑ มาตรการเพื่อสังคมและคุ้มครองผู้บริโภค 
  (๑) ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดท าแผนความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility 
- CSR) ขององค์กร โดยให้ครอบคลุมถึงการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ สุขภาพของผู้ใช้บริการ การจัดท าแผน
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และบริการส าหรับผู้พิการซึ่งอย่างน้อยต้องมีการ
ก าหนดอัตราค่าบริการพิเศษ และการจัดท าใบแจ้งหนี้หรือสัญญาให้บริการที่ใช้ตัวอักษรขนาดใหญ่หรือใช้อักษร
ส าหรับคนตาบอด (Braille) โดยไม่คิดค่าบริการเพ่ิม ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตจะต้องจัดส่งแผนความรับผิดชอบต่อ
สังคมต่อคณะกรรมการก่อนเริ่มให้บริการ และต้องด าเนินการตามแผนภายใน ๑ ปี นับจากวันที่เริ่มให้บริการ 
  (๒) ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดท าแผนคุ้มครองผู้บริโภค โดยให้ครอบคลุมถึงเรื่องมาตรการการรับ
เรื่องร้องเรียนโดยไม่มีค่าบริการ มาตรการจัดการกับบริการที่ไม่เหมาะสม กระบวนการท าความเข้าใจกับ
ประชาชนในการตั้งสถานีวิทยุคมนาคม และการสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ผู้ใช้บริการเกี่ยวกับสิทธิในการใช้
บริการโทรคมนาคม ซึ่งรวมถึงการเผยแพร่ค าประกาศสิทธิผู้บริโภคในการใช้บริการโทรศัพท์ เคลื่อนที่ที่
ส านักงานก าหนด ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตจะต้องจัดส่งแผนคุ้มครองผู้บริโภคต่อคณะกรรมการก่อนเริ่มให้บริการ 
และต้องด าเนินการตามแผนทันทีท่ีเริ่มให้บริการ 
  (๓)  ผู้รับใบอนุญาตต้องสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการในการให้บริการโทรคมนาคมเพ่ือ
สังคม โดยเฉพาะในเรื่องการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมสาธารณะ และบริการอ านวยความสะดวกในการใช้
บริการโทรคมนาคมสาธารณะอย่างทั่วถึง แก่ผู้มีรายได้น้อย คนพิการ เด็ก คนชรา ผู้ที่อยู่ห่างไกลในชนบท และ
ผู้ด้อยโอกาสในสังคม ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด 
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 (๔) ผู้รับใบอนุญาตพึงระมัดระวังมิให้ผู้ใดใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของผู้รับใบอนุญาตในการ
ประกอบธุรกิจโดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือเผยแพร่ซึ่งข้อมูลอันอาจขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน และต้องสนับสนุนหน่วยงานของรัฐและเอกชนในการด าเนินการใด  ๆ เพ่ือปกป้องสิทธิของ
ผู้บริโภค เพ่ือความปลอดภัยของสังคม และความม่ันคงของรัฐ  
  (๕) ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีบริการที่เป็นธรรม ซึ่งรวมถึงการก าหนดอัตราค่าบริการที่
สมเหตุสมผล ไม่เอาเปรียบผู้บริโภค มีความชัดเจน และการให้บริการที่มีคุณภาพ ตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการก าหนด ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตจะต้องก าหนดอัตราค่าบริการส าหรับบริการเสียงและบริการข้อมูล
โดยเฉลี่ยแล้วต้องต่ ากว่าอัตราค่าบริการเฉลี่ยของบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้คลื่นความถี่ย่าน ๒.๑ GHz      
ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ โดยผู้รับใบอนุญาตจะต้องจัดให้มีรายการส่งเสริมการขายอย่างน้อยหนึ่งรายการ
ที่ส่งเสริมและเพ่ิมโอกาสให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงบริการโทรคมนาคมเคลื่อนที่ที่ใช้คลื่นความถี่ย่าน ๙๐๐ 
MHz โดยมีอัตราค่าบริการต่ ากว่าอัตราค่าบริการเฉลี่ยของบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้คลื่นความถี่ย่าน ๒.๑ 
GHz ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ รวมทั้งจะต้องคิดอัตราค่าบริการตามการใช้งานจริง และมีคุณภาพการ
ให้บริการไม่ต่ ากว่าคุณภาพการให้บริการเฉลี่ยของบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้คลื่นความถี่ย่าน ๒.๑ GHz ทั้งนี้ 
จนกว่าคณะกรรมการจะประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลอัตราค่าบริการและคุณภาพ
การให้บริการเป็นอย่างอ่ืน 

หมวด ๗ 
มาตรการจ ากัดพฤติกรรมสมยอมในการเสนอราคาประมูล 

    

  ข้อ ๒๒ ห้ามผู้ขอรับใบอนุญาตติดต่อสื่อสารระหว่างกันในประเด็นที่เป็นการเปิดเผยข้อมูลอันเป็น
ความลับหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตั้งแต่วันที่คณะกรรมการเปิดให้มี
การยื่นค าขอรับใบอนุญาต จนถึงเวลาที่คณะกรรมการประกาศผลการประมูล ณ วันที่การประมูลคลื่นความถี่
สิ้นสุด 
  ข้อ ๒๓ ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องไม่กระท าการใด ๆ ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ 
  (๑) ตกลงร่วมกันในการเสนอราคาเพ่ือวัตถุประสงค์ที่จะให้ประโยชน์แก่ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้มีสิทธิ
ได้รับใบอนุญาต โดยหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
  (๒)   ให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้เงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดแก่ผู้อ่ืนเพ่ือประโยชน์ในการ
เสนอราคา โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะจูงใจให้ผู้นั้นร่วมด าเนินการใด ๆ อันเป็นการให้ประโยชน์แก่ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้
มีสิทธิได้รับใบอนุญาต หรือเพ่ือจูงใจให้ผู้นั้นท าการเสนอราคาสูงหรือต่ าจนเห็นได้ชัดว่าไม่เป็นไปตามลักษณะ
การเสนอราคา หรือเพ่ือจูงใจให้ผู้นั้นไม่เข้าร่วมในการเสนอราคาหรือถอนการเสนอราคา 
  (๓)   ข่มขืนใจผู้อ่ืนให้จ ายอมร่วมด าเนินการใด ๆ ในการเสนอราคา หรือไม่เข้าร่วมในการเสนอ
ราคา หรือถอนการเสนอราคา หรือต้องท าการเสนอราคาตามท่ีก าหนด โดยใช้ก าลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญด้วย
ประการใด ๆ ให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง หรือทรัพย์สินของผู้ถูกขู่เข็ญหรือ
บุคคลที่สาม จนผู้ถูกข่มขืนใจยอมเช่นว่านั้น 
  (๔)   ใช้อุบายหลอกลวงหรือกระท าการโดยวิธีอ่ืนใดเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนไม่มีโอกาสเข้าท าการเสนอ
ราคาอย่างเป็นธรรมหรือให้มีการเสนอราคาโดยหลงผิด 



-๑๓- 
 

  

  (๕)   ท าการเสนอราคาต่อส านักงานโดยทุจริต โดยรู้ว่าราคาที่เสนอนั้นสูงหรือต่ าเกินกว่าปกติจน
เห็นได้ชัดว่าไม่เป็นไปตามลักษณะการเสนอราคา โดยมีวัตถุประสงค์เป็นการกีดกันการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรม และการกระท าเช่นว่านั้นเป็นเหตุให้การประมูลคลื่นความถี่ไม่ส าเร็จลุล่วงไปได้ 
  ข้อ ๒๔ ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ระยะเวลา วิธีการ และเงื่อนไขตาม
ประกาศนี้ และต้องลงนามในหนังสือยินยอมของผู้ขอรับใบอนุญาตในภาคผนวก ก ท้ายประกาศนี้  
  ข้อ ๒๕ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
        ประกาศ ณ วันที่              .....             พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
      พลเอก 

 (สุกิจ  ขมะสุนทร) 
 กรรมการกิจการกระจายเสียง 
 กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
 ท าหน้าทีป่ระธานกรรมการกิจการกระจายเสียง 
 กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
  
 



 

ภาคผนวก ก 
รายการเอกสารหลักฐานและข้อมูลที่ต้องย่ืนในการขอรับใบอนุญาต 

แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน ๑๘๐๐ MHz  

 
 ๑. แบบค ำขอรับใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ย่ำน ๑๘๐๐ MHz ท้ำยภำคผนวก ก ประกอบด้วย 
  แบบที่ ๑  ข้อมูลผู้ขอรับใบอนุญำต และเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอรับใบอนุญำต 
  แบบที่ ๒ ค ำรับรองของผู้ขอรับใบอนุญำต 
  แบบที่ ๓ รำยงำนกำรถือครองหุ้นและกำรมีอ ำนำจควบคุม 
  แบบที่ ๔ ผู้มีสิทธิถือครองและเข้ำถึงข้อมูลของผู้ขอรับใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ 
  แบบที่ ๕ หนังสือยินยอมของผู้ขอรับใบอนุญำต  
  แบบที่ ๖ หนังสือค  ำประกันจำกธนำคำร 
  ทั งนี  ผู้ขอรับใบอนุญำตจะต้องจัดส่งแบบที่ ๑ – แบบที่ ๕ ในกำรยื่นค ำขอรับใบอนุญำต และผู้ชนะ
กำรประมูลจะต้องจัดส่งแบบที่ ๖ พร้อมช ำระเงินประมูลคลื่นควำมถี่ย่ำน ๑๘๐๐ MHz งวดที่หนึ่ง ภำยในเก้ำ
สิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งเป็นผู้ชนะกำรประมูล 
 ๒. เอกสำรส ำหรับกำรพิจำรณำคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญำตมีดังนี  
  ๒.๑  เอกสำรหลักฐำนของนิติบุคคลที่ขอรับใบอนุญำต  
   ๑)  หนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล ที่ออกโดยกระทรวงพำณิชย์ ไม่เกินหนึ่งเดือน
นับแต่วันที่ออกหนังสือ และหนังสือบริคณห์สนธิ  
   ๒)  ส ำเนำหนังสือรับรองตรำประทับของนิติบุคคล 
   ๓)  ข้อบังคับของบริษัทตำมที่จดทะเบียนไว้กับกระทรวงพำณิชย์ 
   ๔)  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนและส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรผูกพัน
นิติบุคคล ทั งนี  กรณีผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบุคคลเป็นคนต่ำงชำติ ให้จัดส่งส ำเนำหนังสือเดินทำงแทน 
   ๕)  หนังสือมอบอ ำนำจตำมกฎหมำยพร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนและส ำเนำ
ทะเบียนบ้ำนของผู้มอบอ ำนำจและผู้รับมอบอ ำนำจ ในกรณีที่มีกำรมอบอ ำนำจให้ด ำเนินกำรแทน 
   ๖)  หนังสือที่แสดงหรือระบุข้อมูลกำรถือหุ้นของนิติบุคคลที่ขอรับใบอนุญำตว่ำมิใช่เป็น   
คนต่ำงด้ำวตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว ที่ออกโดยกระทรวงพำณิชย์ ไม่เกิน สำม
เดือนนับแต่วันที่ออกหนังสือ พร้อมหนังสือรับรองตนเองว่ำเป็นนิติบุคคลไทย และกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลง
โครงสร้ำงกำรถือหุ้นที่แตกต่ำงไปจำกหนังสือที่แสดงหรือระบุข้อมูลกำรถือหุ้นของนิติบุคคลข้ำงต้นอย่ำง         
มีนัยส ำคัญ จะต้องรับรองตนเองว่ำยังคงรักษำสถำนภำพกำรเป็นนิติบุคคลไทยอยู่ในวันที่ยื่นค ำขอรับใบอนุญำต  
  ๒.๒ ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำคุณสมบัติตำมข้อก ำหนดกำรถือครองหุ้นและอ ำนำจควบคุม 
   ๑) ภำพรวมกำรประกอบธุรกิจของผู้ขอรับใบอนุญำต และนิติบุคคลที่เป็นบริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ของผู้ขอรับใบอนุญำต ที่ด ำเนินงำนอยู่ในปัจจุบัน หรือก ำลังจะด ำเนินงำน (กรณี
บริษัทยังไม่มีกำรประกอบธุรกิจ) ในกรณีที่มีบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมจ ำนวนมำกให้แสดง
โครงสร้ำงกำรถือหุ้นและกำรถือครองธุรกิจของกลุ่มบริษัทผู้ขอรับใบอนุญำต (Shareholding และ ownership 
structure) โดยอธิบำยเป็นลำยลักษณ์อักษร ตำรำง แผนภำพ หรือแผนผัง 



ก-๒ 
 

 

   ๒) โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนภำยในบริษัทผู้ขอรับใบอนุญำต โดยแสดงให้เห็นจ ำนวนและ
หน้ำที่ของกรรมกำร พร้อมรำยชื่อกรรมกำร และแสดงแผนผังโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของบริษัทในภำพรวม 
(Organization chart) ต ำแหน่งผู้บริหำรที่มีควำมส ำคัญ โดยแสดงชื่อพร้อมต ำแหน่งในระดับ ผู้บริหำรระดับ
สูงสุดขององค์กร ผู้บริหำรต ำแหน่งรองจำกผู้บริหำรระดับสูงสุดตำมแต่ละสำยงำนหลัก และผู้บริหำรสำยงำน
กำรเงินและกำรบัญชี ไว้ในแผนผังดังกล่ำวด้วย 
 ๓. ข้อห้ำมตำมประกำศคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม
แห่งชำติ เรื่อง กำรก ำหนดข้อห้ำมกำรกระท ำที่มีลักษณะเป็นกำรครอบง ำกิจกำรโดยคนต่ำงด้ำว พ.ศ. ๒๕๕๕ 
พร้อมค ำรับรองซึ่งลงนำมโดยผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันนิติบุคคลว่ำ จะไม่ด ำเนินกำรใด ๆ อันเป็นกำรขัดต่อข้อ
ห้ำมดังกล่ำว 
 ๔. เอกสำรหลักฐำนและข้อมูลที่จ ำเป็นต้องใช้ในกำรอนุญำตส ำหรับผู้ขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำร
โทรคมนำคมแบบที่สำม เว้นแต่เป็นเอกสำรที่ได้ยื่นไว้แล้วตำมข้อ ๒. 
  ๔.๑ ข้อมูลด้ำนกำรให้บริกำรและผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ 
   ๑) กรณเีป็นนิติบุคคลทีจ่ดทะเบียนจัดตั งเกินกว่ำหนึ่งปี 
     ๑.๑) รำยงำนกำรให้บริกำรที่ผ่ำนมำของผู้ขอรับใบอนุญำตเป็นเวลำห้ำปีย้อนหลัง 
หรือตำมอำยุกำรจดทะเบียนจัดตั งนิติบุคคลของผู้ขอรับใบอนุญำต ประกอบด้วย 
     (๑) ลักษณะและประเภทกำรให้บริกำร 
     (๒) ผู้ใช้บริกำรและส่วนแบ่งตลำด 
     (๓) เงื่อนไขและอัตรำค่ำบริกำร 
     (๔) ขีดควำมสำมำรถและคุณภำพในกำรให้บริกำร  
     (๕) ข้อมูลขอบเขตกำรให้บริกำร  
     (๖) มำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยที่มีต่อผู้ใช้บริกำร 
     (๗) อ่ืน ๆ เช่น ข้อร้องเรียนจำกผู้ใช้บริกำร เป็นต้น 
    ๑.๒) ข้อมูลโครงสร้ำงรำยได้ที่แบ่งตำมประเภทกำรให้บริกำร 
    ๑.๓) ผลกำรวิเครำะห์หรือควำมเห็นที่พิจำรณำได้ว่ำจะเป็นประโยชน์ต่อกำรประเมิน
ฐำนะกำรเงิน 
    ๑.๔) ผลกำรด ำเนินงำนของผู้ขอรับใบอนุญำตเป็นเวลำห้ำปีย้อนหลัง  หรือตำมอำยุ
กำรจดทะเบียนจัดตั งนิติบุคคลของผู้ขอรับใบอนุญำต 
   ๒) กรณีเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั งไม่ถึงหนึ่งปี  
    ๒.๑) รำยงำนเกี่ยวกับฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของผู้ถือหุ้นใหญ่ในนิติ
บุคคลที่ขอรับใบอนุญำตเป็นเวลำสำมปีย้อนหลัง (ถ้ำมี)      
    ๒.๒) ข้อมูลที่แสดงถึงศักยภำพทำงกำรเงินของนิติบุคคล เช่น 
     (๑) รำยละเอียดวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจำกสถำบันกำรเงิน 
     (๒) หนังสือยืนยันยอดบัญชีเงินฝำกท่ีได้รับจำกสถำบันกำรเงิน 
   ๓) ผู้ขอรับใบอนุญำตต้องรำยงำนสิทธิกำรใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับกำร
ให้บริกำรโทรคมนำคมตำมกำรอนุญำต สัมปทำน หรือสัญญำจำกบริษัท กสท โทรคมนำคม จ ำกัด (มหำชน) 
และบริษัท ทีโอที จ ำกัด (มหำชน) หรือหน่วยงำนของรัฐแห่งอ่ืน 
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  ๔.๒ ข้อมูลแผนกำรให้บริกำรและกำรลงทุนในอนำคต 
   ๑) แผนกำรให้บริกำร ประกอบด้วย 
    ๑.๑) ลักษณะและประเภทของกำรให้บริกำรที่จะขอรับใบอนุญำต 
    ๑.๒) แผนกำรก่อสร้ำงและติดตั งระบบ 
    ๑.๓) แผนกำรเสนอขำยบริกำรตำมที่ขอรับใบอนุญำต 
    ๑.๔) นโยบำยและกำรวิเครำะห์กำรตลำดและกำรแข่งขัน  
    ๑.๕) ขอบเขตของกำรให้บริกำร 
    ๑.๖) ขีดควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรและคุณภำพกำรให้บริกำร 
    ๑.๗) แนวทำงกำรพัฒนำกำรให้บริกำรของผู้ขอรับใบอนุญำต 
    ๑.๘) แนวทำงกำรคุ้มครองผู้ใช้บริกำรให้ได้รับกำรบริกำรโดยต่อเนื่อง เช่น กำรรับ
เรื่องร้องเรียนจำกผู้ใช้บริกำร เป็นต้น 
   ๒) แผนกำรลงทุน และแผนกำรจัดหำเงินทุน ประกอบด้วย 
    ๒.๑) ควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญของผู้บริหำร  
    ๒.๒) แหล่งที่มำของกำรจัดหำเงินทุน  
    ๒.๓) สมมุติฐำนกำรจัดท ำประมำณกำรงบกำรเงิน 
    ๒.๔) ประมำณกำรงบกำรเงิน 
    ๒.๕) ประมำณกำรมูลค่ำปัจจุบันสุทธิของโครงกำร อัตรำส่วนผลตอบแทนกำรลงทุน
ของโครงกำร และระยะเวลำคืนทุน 
    ๒.๖) กำรวิเครำะห์ควำมไว  
    ๒.๗) ปัจจัยเสี่ยงที่อำจมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำน 
    ๒.๘) แนวทำงกำรพัฒนำกิจกำรของผู้ขอรับใบอนุญำต  
    ๒.๙) ผลประโยชน์จำกกำรลงทุนต่ออุตสำหกรรมภำยในประเทศ และเศรษฐกิจใน
ภำพรวม 
  ๔.๓ ข้อมูลฐำนะทำงกำรเงินของผู้ขอรับใบอนุญำต 
   ๑) กรณีเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั งเกินกว่ำหนึ่งปี ให้จัดส่งเอกสำรประกอบกำร
พิจำรณำเป็นเวลำห้ำปีย้อนหลัง หรือตำมอำยุกำรจดทะเบียนจัดตั งนิติบุคคลของผู้ขอรับใบอนุญำต แล้วแต่
กรณี ประกอบด้วย 
    ๑.๑) รำยงำนเกี่ยวกับฐำนะกำรเงิน (Audited Financial Report) ย้อนหลังที่ผ่ำน
กำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีแล้ว ได้แก่ งบดุล งบก ำไรขำดทุน งบกระแสเงินสด  
    ๑.๒) ผลกำรวิเครำะห์หรือควำมเห็นที่พิจำรณำได้ว่ำจะเป็นประโยชน์ต่อกำรประเมิน
ฐำนะกำรเงินของผู้ขอรับใบอนุญำต ที่แสดงถึงอัตรำส่วนทำงกำรเงินเกี่ยวกับ 
     (๑) อัตรำส่วนที่แสดงถึงสภำพคล่องทำงกำรเงิน (Liquidity Ratios) 
     (๒) อัตรำส่วนที่แสดงถึงควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร (Profitability Ratios)
     (๓) อัตรำส่วนที่แสดงถึงประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน (Efficiency Ratios) 
     (๔) อัตรำส่วนที่แสดงถึงนโยบำยทำงกำรเงิน (Financial Policy Ratios) 
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   ๒) กรณีเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั งไม่ถึงหนึ่งปี ให้จัดส่งเอกสำรประกอบกำร
พิจำรณำ ประกอบด้วย 
    ๒.๑) รำยงำนเกี่ยวกับฐำนะกำรเงิน และผลกำรด ำเนินงำนของผู้ถือหุ้นใหญ่ในนิติ
บุคคลที่ขอรับใบอนญุำตเป็นเวลำสำมปีย้อนหลัง (ถ้ำมี)  
    ๒.๒) ข้อมูลที่แสดงถึงศักยภำพทำงกำรเงินของนิติบุคคล เช่น 
      (๑) วงเงินสินเชื่อที่ได้รับจำกสถำบันกำรเงิน 
     (๒) หนังสือยืนยันยอดบัญชีเงินฝำกท่ีได้รับจำกสถำบันกำรเงิน 
  ๔.๔ ข้อมูลด้ำนเทคนิคและเทคโนโลยี   
   ๑) ระบุเขตพื นที่ให้บริกำร         
   ๒) ค ำขอรับกำรจัดสรรเลขหมำยโทรคมนำคม 
   ๓) ข้อก ำหนดทำงเทคนิค (Technical Specification) 
   ๔) สถำปัตยกรรมโครงข่ำยโทรคมนำคม (Network Architecture) 
   ๕) รูปลักษณะโครงข่ำยโทรคมนำคม (Network Configuration) 
   ๖) ส่วนประกอบโครงข่ำยโทรคมนำคม (Network Element) 
   ๗) ข้อมูลแสดงกำรใช้งำนและสถำนะโครงข่ำยโทรคมนำคมที่แสดงรำยละเอียดเกี่ยวกับ
คลื่นควำมถี่ จุดที่ตั ง เส้นทำงกำรเชื่อมต่อและกำรเข้ำใช้โครงข่ำยโทรคมนำคม 
   ๘) เทคโนโลยีมำตรฐำนที่ใช้งำน กำรออกแบบระบบ และลักษณะทำงเทคนิคสถำนีวิทยุ
คมนำคม 
  ๔.๕ ข้อมูลกำรให้บริกำรในด้ำนต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
   ๑) ข้อเสนอกำรปฏิบัติกำรในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ 
   ๒) ข้อเสนอกำรใช้และเชื่อมต่อโครงข่ำย  
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขอรับใบอนุญำต (ให้กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน)  

1.1 ชื่อนิติบุคคลของผู้ขอรับใบอนญุำต  
(ให้ระบุชื่อนิติบุคคลตามทีป่รากฏในเอกสารประกอบค าขอ) 

 
      

1.2 สถำนภำพทำงกฎหมำยของผู้ขอรับใบอนุญำต 
(กรุณาเลือกจากรายการด้านล่างและแนบส าเนาเอกสารรับรอง) 

1.2.1  บริษัทจ ากัด  

1.2.2  บริษัทมหาชนจ ากัด  
1.3 ที่อยู่ของผู้ขอรับใบอนุญำต 

1.3.1 ที่อยู่ตำมที่จดทะเบียน (ตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสารประกอบค าขอ) 
 ที่อยู่  
   
 เขต(อ าเภอ)/จังหวัด/

รหัสไปรษณีย ์
 

 หมายเลขโทรศัพท ์  
 หมายเลขโทรสาร  
 อีเมล์  
 เว็บไซต ์  

1.3.2 ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ (กรุณาระบุ หากแตกต่างจากข้อ 1.3.1) 
 ที่อยู่  
   
 เขต(อ าเภอ)/จังหวัด/

รหัสไปรษณีย ์
 

 หมายเลขโทรศัพท ์  
 หมายเลขโทรสาร  
 อีเมล์  
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1.4 ผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรผูกพันนิตบิุคคล 

1.4.1 ชื่อผู้มีอ ำนำจกระท ำกำร (บุคคลที่ 1) 
 ชื่อ  
 ต าแหน่งในบริษัท   
 หมายเลขโทรศัพท ์  
 หมายเลขโทรสาร  
 อีเมล์  

1.4.2 ชื่อผู้มีอ ำนำจกระท ำกำร (บุคคลที่ 2) 
 ชื่อ  
 ต าแหน่งในบริษัท   
 หมายเลขโทรศัพท ์  
 หมายเลขโทรสาร  
 อีเมล์  

1.4.3 ชื่อผู้มีอ ำนำจกระท ำกำร (บุคคลที่ 3) 
 ชื่อ  
 ต าแหน่งในบริษัท   
 หมายเลขโทรศัพท ์  
 หมายเลขโทรสาร  
 อีเมล์  

1.5 บุคคลที่สำมำรถติดต่อได้  

1.5.1 ชื่อบุคคลที่สำมำรถติดต่อได้ (บุคคลที่ 1) (บุคคลที่ได้รบัมอบหมายเป็นผูป้ระสานงาน) 
 ชื่อ  
 ต าแหน่งในบริษัท  
 หมายเลขโทรศัพท ์  
 หมายเลขโทรสาร  
 อีเมล์    

1.5.2 ชื่อบุคคลที่สำมำรถติดต่อได้ (บุคคลที่ 2) (บุคคลทีไ่ด้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานในกรณีที่ไม่สามารถ
ติดต่อกับบุคคลที่หนึ่งได้) 

 ชื่อ  
 ต าแหน่งในบริษัท  
 หมายเลขโทรศัพท ์  
 หมายเลขโทรสาร  
 อีเมล์  
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ส่วนที่ 2: เอกสำรประกอบค ำขอรับใบอนุญำต  
  (ท าเครื่องหมาย และแนบเอกสารที่รับรองส าเนาถูกต้อง) 

2.1 เอกสำรส ำหรับกำรพิจำรณำคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญำตตำมข้อก ำหนดในข้อ 5 
2.1.1 เอกสารหลักฐานของนิติบุคคล 

  ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและหนังสือบริคณห์สนธ ิ
  ส าเนาหนังสือรับรองตราประทบัของนิติบุคคล 
   ข้อบังคับของบริษัทตามที่จดทะเบียนไว้กบักระทรวงพาณิชย์ 
   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มอี านาจกระท าการผูกพนันิตบิุคคล ทั้งนี้ 

 กรณีผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลเปน็คนตา่งชาติ ให้จัดส่งส าเนาหนังสือเดินทางแทน 
   หนังสือที่แสดงหรือระบุข้อมูลการถือหุ้นของนิติบุคคลที่ขอรับใบอนุญาตว่ามิใช่เป็นคนต่างด้าวตาม

 กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ ไม่เกินสามเดือนนับแต่
 วันที่ออกหนังสือ พร้อมหนังสือรับรองตนเองว่าเป็นนิติบุคคลไทย และกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
 การถือหุ้นที่แตกต่างไปจากหนังสือที่แสดงหรือระบุข้อมูลการถือหุ้นของนิติบุคคลข้างต้นอย่างมีนัยส าคัญ 
 จะต้องรับรองตนเองว่ายังคงรักษาสถานภาพการเป็นนิติบุคคลไทยอยู่ในวันที่ยื่นค าขอรับใบอนุญาต 

 ในกรณีที่มีการมอบอ านาจให้ด าเนินการแทน 
   หนังสือมอบอ านาจตามกฎหมาย 

  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอ านาจและผู้รบัมอบอ านาจ 
2.1.2  ข้อมูลเพื่อการพิจารณาตามข้อก าหนดในการถือครองหุ้นและการมีอ านาจควบคุมระหว่างกันของผู้ขอรับ

 ใบอนุญาต (แบบค าขอรับใบอนุญาต การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 1800 
 MHz – แบบที่ 3 รายงานการถือครองหุ้นและการมีอ านาจควบคุม) 

2.1.3  ข้อมูลผู้มีสิทธิถือครองและเข้าถึงข้อมูลของผู้ขอรับใบอนุญาตในการเข้าร่วมรับการอนุญาตให้ใช้คลื่น
 ความถี่ย่าน 1800 MHz (แบบค าขอรับใบอนุญาต การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับกิจการ
 โทรคมนาคม ย่าน 1800 MHz – แบบที่ 4 ผู้มีสิทธิถือครองและเข้าถึงข้อมูลของผู้ขอรับใบอนุญาตให้ใช้
 คลื่นความถี่) 

2.1.4  ภาพรวมการประกอบธุรกิจของผู้ขอรับใบอนุญาต และนิติบุคคลที่เป็นบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัท
 ร่วม ของผู้ขอรับใบอนุญาต ที่ด าเนินงานอยู่ในปัจจุบัน หรือก าลังจะด าเนินงาน (กรณีบริษัทยังไม่มีการ
 ประกอบธุรกิจ) ในกรณีที่มีบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมจ านวนมากให้แสดงโครงสร้างการถือหุ้น
 และการถือครองของกลุ่มบริษัทผู้ขอรับใบอนุญาต (shareholding และ ownership structure) โดย
 อธิบายเป็นลายลักษณ์อักษร ตาราง แผนภาพ หรือแผนผัง 

2.1.5  โครงสร้างการบริหารงานภายในบริษัทผู้ขอรับใบอนุญาต โดยแสดงให้เห็นจ านวนและหน้าที่ของกรรมการ
 ของบริษัท พร้อมรายชื่อกรรมการ และแสดงแผนผังโครงสร้างการบริหารงานของบริษัท ในภาพรวม 
 (organization chart) ต าแหน่งผู้บริหารที่มีความส าคัญ โดยแสดงชื่อพร้อมต าแหน่งในระดับผู้บริหาร
 ระดับสูงสุดขององค์กร ผู้บริหารต าแหน่งรองจากผู้บริหารระดับสูงสุดตามแต่ละสายงานหลัก  และ
 ผู้บริหารสายงานการเงินและการบัญชี ไว้ในแผนผังดังกล่าวด้วย 
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2.2 เอกสำรหลักฐำนหรือข้อมูลที่จ ำเป็นต้องใช้ในกำรอนุญำตส ำหรับผู้ขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำร
โทรคมนำคมแบบที่สำม  

2.2.1 ข้อมูลด้ำนกำรให้บริกำรและผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ 

[…] กรณีเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งเกินกว่าหนึ่งปี  
       […] รายงานการให้บริการที่ผ่านมาของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นเวลาห้าปีย้อนหลัง หรือตามอายุการ      
  จดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลของผู้ขอรับใบอนุญาต เป็นเวลา .... ปี ประกอบด้วย 
  […] ลักษณะและประเภทการให้บริการ 
  […] ผู้ใช้บริการและส่วนแบ่งตลาด 
  […] เงื่อนไขและอัตราค่าบริการ 
  […] ขีดความสามารถและคุณภาพในการให้บริการ  
  […] ข้อมูลขอบเขตการให้บริการ  
  […] มาตรการรักษาความปลอดภัยที่มีต่อผู้ใช้บริการ 
  […] อื่น ๆ เช่น ข้อร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ เป็นต้น 
 […] ข้อมูลโครงสร้างรายได้ที่แบ่งตามประเภทการให้บริการ 
 […] ผลการวิเคราะห์หรือความเห็นที่พิจารณาได้ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการประเมินฐานะการเงิน 
 […] ผลการด าเนินงานเป็นเวลาห้าปีย้อนหลัง หรือตามอายุการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลของผู้ขอรับ
  ใบอนุญาตเป็นเวลา .... ปี 
[…] กรณีเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งไม่ถึงหนึ่งปี 
 […] รายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของผู้ถือหุ้นใหญ่ในนิติบุคคลที่ขอรับใบอนุญาต
  เป็นเวลาสามปีย้อนหลัง (ถ้ามี) 
 […] ข้อมูลที่แสดงถึงศักยภาพทางการเงินของนิติบุคคล เช่น 
             […] รายละเอียดวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากสถาบันการเงิน 
  […] หนังสือยืนยันยอดบัญชีเงินฝากที่ได้รับจากสถาบันการเงิน 
[…] ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องรายงานสิทธิการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที่เก่ียวข้องกับการให้บริการโทรคมนาคม
 ตามการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาจากบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) และบริษัท    
 ทีโอที จ ากัด (มหาชน) หรือหน่วยงานของรัฐแห่งอื่น 
[…] อื่น ๆ ได้แก ่   

2.2.2 ข้อมูลแผนกำรให้บริกำรและกำรลงทุนในอนำคต 

[…] แผนการให้บริการ ประกอบด้วย 
 […] ลักษณะและประเภทของการให้บริการที่จะขอรับใบอนุญาต 
 […] แผนการก่อสร้างและติดตั้งระบบ 
 […] แผนการเสนอขายบริการตามที่ขอรับใบอนุญาต 
 […] นโยบายและการวิเคราะห์การตลาดและการแข่งขัน  
 […] ขอบเขตของการให้บริการ 
 […] ขีดความสามารถในการให้บริการและคุณภาพการให้บริการ 
 […] แนวทางการพัฒนาการให้บริการของผู้ขอรับใบอนุญาต 
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 […] แนวทางการคุ้มครองผู้ใช้บริการให้ได้รับการบริการโดยต่อเนื่อง เช่น การรับเร่ืองร้องเรียนจาก 
 ผู้ใช้บริการ เป็นต้น 
 […] อื่น ๆ ได้แก่          
[…] แผนการลงทุน และแผนการจัดหาเงินทุน ประกอบด้วย 
 […] ความรู้ความเชี่ยวชาญของผู้บริหาร  
 […] แหล่งที่มาของการจัดหาเงินทุน  
 […] สมมุติฐานการจัดท าประมาณการงบการเงิน 
 […] ประมาณการงบการเงิน 
 […] ประมาณการมูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการ อัตราส่วนผลตอบแทนการลงทุนของโครงการ  
  และระยะเวลาคืนทุน 
 […] การวิเคราะห์ความไว  
 […] ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการด าเนินงาน 
 […] แนวทางการพัฒนากิจการของผู้ขอรับใบอนุญาต  
 […] ผลประโยชน์จากการลงทุนต่ออุตสาหกรรมภายในประเทศ และเศรษฐกิจในภาพรวม 
 […] อื่น ๆ ได้แก่ 

2.2.3 ข้อมูลฐำนะทำงกำรเงินของผู้ขอรับใบอนุญำต 

[…] กรณีเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งเกินกว่าหนึ่งปี ให้จัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณาเป็นเวลาห้าปี
 ย้อนหลัง หรือตามอายุการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลของผู้ขอรับใบอนุญาต แล้วแต่กรณี ประกอบด้วย 
 […] รายงานเกี่ยวกับฐานะการเงิน (Audited Financial Report) เป็นเวลาห้าปีย้อนหลัง หรือตามอายุ
  การจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นเวลา .... ปี ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบ
  บัญชีแล้ว ได้แก่ งบดุล งบก าไรขาดทุน งบกระแสเงินสด  
 […] ผลการวิเคราะห์หรือความเห็นที่พิจารณาได้ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการประเมินฐานะการเงินของ    
  ผู้ขอรับใบอนุญาต ที่แสดงถึงอัตราส่วนทางการเงินเก่ียวกับ 
  […] อัตราส่วนที่แสดงถึงสภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity Ratios) 
  […] อัตราส่วนที่แสดงถึงความสามารถในการท าก าไร (Profitability Ratios)  
  […] อัตราส่วนที่แสดงถึงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratios) 
  […]  อัตราส่วนที่แสดงถึงนโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratios) 
 […]  อื่น ๆ ได้แก่          
[…] กรณีเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งไม่ถึงหนึ่งปี ให้จัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณา ประกอบด้วย 
 […] รายงานเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของผู้ถือหุ้นใหญ่ ในนิติบุคคลที่ขอรับใบอนุญาต
  เป็นเวลาสามปีย้อนหลัง (ถ้ามี)  
 […] ข้อมูลที่แสดงถึงศักยภาพทางการเงินของนิติบุคคล เช่น 
   […]  วงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากสถาบันการเงิน 
  […] หนังสือยืนยันยอดบัญชีเงินฝากที่ได้รับจากสถาบันการเงิน 
 […]  อื่น ๆ ได้แก่ 
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2.2.4 ข้อมูลด้ำนเทคนิคและเทคโนโลยี   

[…] ระบุเขตพื้นที่ให้บริการ         
[…] ค าขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม 
[…] ข้อก าหนดทางเทคนิค (Technical Specification) 
[…] สถาปัตยกรรมโครงข่ายโทรคมนาคม (Network Architecture) 
[…] รูปลักษณะโครงข่ายโทรคมนาคม (Network Configuration) 
[…] ส่วนประกอบโครงข่ายโทรคมนาคม (Network Element) 
[…] ข้อมูลแสดงการใช้งานและสถานะโครงข่ายโทรคมนาคมที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับคลื่นความถี่ จุดที่ตั้ง 
 เส้นทางการเชื่อมต่อและการเข้าใช้โครงข่ายโทรคมนาคม 
[…] เทคโนโลยีมาตรฐานที่ใช้งาน การออกแบบระบบ และลักษณะทางเทคนิคสถานีวิทยุคมนาคม 
[…]  อื่น ๆ ได้แก ่

2.2.5 ข้อมูลกำรให้บริกำรในด้ำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
[…]  ข้อเสนอการปฏิบัติการในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ 
[…]  ข้อเสนอการใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย  
[…]  อื่น ๆ ได้แก ่  

ค ำรับรองของผู้ขอรับใบอนุญำตในกำรยื่นแบบค ำขอ 
1)    ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้อ่านและเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตตามประกาศคณะกรรมการกิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถี่ส าหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 1800 MHz และยินยอมปฏิบัติตามข้อก าหนดทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไข
ใด ๆ 

2) ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่กรอกในแบบค าขอนี้และเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขอรับใบอนุญาต
ถูกต้องครบถ้วนและเป็นความจริงทุกประการ   

3) กรณีปรากฏในภายหลังว่าข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใด หรือท าเอกสารเท็จ หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ  
เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาว่ามีคุณสมบัติเป็นผู้ขอรับใบอนุญาต ข้าพเจ้ายินยอมให้คณะกรรมการยกเลิก
หรือเพิกถอนใบอนุญาตได้ทันที 

4) ข้าพเจ้ายอมรับว่าข้อมูลที่ปรากฏตามเอกสารฉบับนี้ จะน ามาใช้ประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถี่ย่าน 1800 MHz เท่านั้น และส านักงานสงวนสิทธิ์ในการที่จะน าส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่บุคคลที่สาม    
ที่ได้รับมอบหมายจากส านักงานเพื่อด าเนินการประเมินผลข้อมูลอันเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาต
ให้ใช้คลื่นความถีย่่าน 1800 MHz และหลักเกณฑ์อื่นที่เก่ียวข้อง 

 

 
 ลงชื่อ  …..................…..………………………….. ผู้มีอ านาจกระท าการผูกพันนิตบิุคคล (บุคคลที่ 1)  
  
       (…………………………..…....................….)  

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



 

แบบค ำขอรับใบอนุญำต 
กำรอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ส ำหรับกิจกำรโทรคมนำคม ย่ำน 1800 MHz 

แบบท่ี 1 ข้อมูลผู้ขอรับใบอนุญำต และเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอรับใบอนุญำต 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ  ลงชื่อ……..............................………………….….……. 

ส านักงานคณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาติ หน้า 7 จาก 7 
 

 
 ลงชื่อ  …..................…..………………………….. ผู้มีอ านาจกระท าการผูกพันนิตบิุคคล (บุคคลที่ 2)  
  
       (…………………………..…....................….)  

 วัน/เดือน/ป ี…....................…………………… 
 
 ลงชื่อ  …..................…..………………………….. ผู้มีอ านาจกระท าการผูกพันนิตบิุคคล (บุคคลที่ 3)  
  
       (…………………………..…....................….)  

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



 
แบบค ำขอรับใบอนุญำต 

กำรอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ส ำหรับกิจกำรโทรคมนำคม ย่ำน 1800 MHz 

แบบท่ี 2  ค ำรับรองของผู้ขอรับใบอนุญำต 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ  ลงชื่อ……..............................………………….….……. 

ส านักงานคณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาติ หน้า 1 จาก 4 
 

1 ชื่อนิติบุคคลของผู้ขอรับใบอนญุำต (ให้ระบุชื่อนิติบุคคลตามที่ปรากฏในเอกสารประกอบค าขอ) 

      

2. ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำมีลักษณะครบถ้วนตำมข้อก ำหนดในข้อ 5 ของประกำศคณะกรรมกำรกิจกำร    
กระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรอนุญำตให้ใช้
คลื่นควำมถี่ส ำหรับกิจกำรโทรคมนำคม ย่ำน 1800 MHz ดังนี้ 

2.1  เป็นนิตบิุคคลประเภทบริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัดทีจ่ดัตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 

2.2  มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 
 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ดังต่อไปนี้ 

[ ] ไม่เป็นคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
[ ] ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องก าหนดข้อห้ามตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

 โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ือง การก าหนดข้อห้ามการกระท าที่มีลักษณะเป็นการ
 ครอบง ากิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 พร้อมค ารับรองซึ่งลงนามโดยผู้มีอ านาจลงนามผูกพัน
 นิติบุคคล ว่าจะไม่ด าเนินการใด ๆ อันเป็นการขัดต่อข้อห้ามดังกล่าว 

[ ] ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
[ ] ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 
[ ] บุคคลผู้เป็นกรรมการ ผู้จัดการหรือผู้มีอ านาจในการจัดการของผู้ขอรับใบอนุญาต ไม่เคยถูกศาล    

 มีค าพิพากษาถึงที่สุดว่ามีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม  หรือตาม
 กฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม หรือกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค ภายในระยะเวลาสองปี
 ก่อนการยื่นค าขอรับใบอนุญาต 

[ ] มีแผนการลงทุนและแผนการให้บริการกิจการโทรคมนาคมที่สามารถให้บริก ารได้อย่างมี
 ประสิทธิภาพ 

[ ] มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่คณะกรรมการก าหนด ส าหรับการขอรับใบอนุญาต
 ประเภทที่สาม ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 
 และที่แก้ไขเพิ่มเติม    

2.3  มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 3 ของประกาศคณะกรรมการกิจการ
 โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม 
 ดังต่อไปนี้ 

[     ] เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 
[ ] ไม่เป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์ตามค าสั่งศาล หรือถูกศาลมีค าสั่งให้ฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายว่าด้วย

 ล้มละลาย อันเป็นเหตุให้เจ้าหนี้หรือบุคคลที่สามซึ่งแต่งตั้งโดยเจ้าหนี้ท าหน้าที่บริหารแทน
 กรรมการ ชุดเดิม หรือเข้าสู่กระบวนการล้มละลายหรือถูกศาลพิพากษา 

[ ] ไม่เป็นผู้ถูกศาลมีค าพิพากษาและมีค าสั่งให้ยึดทรัพย์เพื่อบังคับคดีเหนือทรัพย์สินของผู้ขอรับ
 ใบอนุญาตด้วยประการใดตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความแพ่งอันเกี่ยวด้วยการบังคับคดี
 ตามค าพิพากษาหรือค าสั่งศาล 

 



 
แบบค ำขอรับใบอนุญำต 

กำรอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ส ำหรับกิจกำรโทรคมนำคม ย่ำน 1800 MHz 

แบบท่ี 2  ค ำรับรองของผู้ขอรับใบอนุญำต 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ  ลงชื่อ……..............................………………….….……. 

ส านักงานคณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาติ หน้า 2 จาก 4 
 

[ ] กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอ านาจในการจัดการของนิติบุคคลที่ขอรับใบอนุญาตต้องไม่เป็นบุคคล
 ที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เห็นว่าไม่สมควรเป็น
 ผู้บริหารตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

[ ] กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอ านาจในการจัดการของนิติบุคคลที่ขอรับใบอนุญาตต้องไม่เคยเป็น
 บุคคลที่ท าหน้าที่ดังกล่าวในนิติบุคคลที่เคยถูกคณะกรรมการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการ
 โทรคมนาคม 

[ ] ผู้ขอรับใบอนุญาต บุคคลผู้ เป็นกรรมการ ผู้จัดการหรือผู้มีอ านาจในการจัดการของผู้ขอรับ
 ใบอนุญาต ต้องไม่เคยถูกศาลมีค าพิพากษาถึงที่สุดว่ามีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการแข่งขัน
 ทางการค้า กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายว่าด้วย
 ยาเสพติด ความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน ความผิดเกี่ยวกับเจ้าพนักงานตามประมวล
 กฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ และความผิด
 ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ภายในระยะเวลา
 สองปีก่อนการยื่นขอรับใบอนุญาต 

2.4 
 

 ไม่มีความเกี่ยวโยงกันกับผู้ขอรับใบอนุญาตรายอื่น โดยไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ไม่เป็นบริษัทย่อย ไม่
 เป็นบริษัทร่วม ไม่เป็นผู้มีอ านาจควบคุมหรือถูกควบคุม ไม่มีการถือหุ้นไขว้กับผู้ขอรับใบอนุญาตรายอื่น 
 หรือไม่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคุมเป็นบุคคลเดียวกันกับผู้ขอรับใบอนุญาตรายอื่น เว้นแต่กรณี
 มีความสัมพันธ์ในลักษณะของการเป็นผู้ให้หรือผู้ได้รับอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาตามมาตรา 80 แห่ง
 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อก าหนดในข้อ 2 ของ
 ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการควบรวมและการถือ
 หุ้นไขว้ในกิจการ โทรคมนาคม พ.ศ. 2553 

3. ค ำรับรองเรื่องข้อห้ำมกำรกระท ำที่มีลักษณะเป็นกำรครอบง ำโดยคนต่ำงด้ำว 
  ข้าพเจ้าได้ก าหนดข้อห้ามการกระท าที่มีลักษณะเป็นการครอบง าโดยคนต่างด้าวและรับรองว่าจะไม่

 ด าเนินการใด ๆ อันเป็นการขัดต่อข้อห้ามดังกล่าวไม่ว่าแต่ข้อหนึ่งข้อใด ตามที่ก าหนดในประกาศ
 คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การก าหนดข้อ
 ห้ามการกระท าที่มีลักษณะเป็นการครอบง าโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 พร้อมนี้ข้าพเจ้าได้แนบข้อห้าม
 การกระท าที่มีลักษณะเป็นการครอบง ากิจการโดยคนต่างด้าวที่นิติบุคคลของข้าพเจ้าได้ก าหนดตาม
 แนวทางทุกข้อที่ระบุไว้ในบัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
 กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การก าหนดข้อห้ามการกระท าที่มีลักษณะเป็นการครอบง ากิจการโดย
 คนต่างด้าว พ.ศ. 2555 ซึ่งได้ลงนามรับรองโดยผู้มีอ านาจผูกพันนิติบุคคลว่าจะไม่ด าเนินการขัดต่อข้อห้าม
 ดังกล่าว ไม่ว่าแต่ข้อหนึ่งข้อใด 
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4. ค ำรับรองตำมข้อก ำหนดในมำตรกำรจ ำกัดพฤติกรรมสมยอมในกำรเสนอรำคำประมูล 

4.1  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าและผู้แทนของข้าพเจา้ รวมทั้งผู้ที่เก่ียวข้อง จะปฏิบัติตามข้อก าหนดดังต่อไปนี ้
[ ] ห้ามผู้ขอรับใบอนุญาตติดต่อสื่อสารระหว่างกันในประเด็นที่เป็นการเปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับ      

 หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ตั้งแต่วันที่คณะกรรมการเปิด
 ให้มีการยื่นค าขอรับใบอนุญาต จนถึงเวลาที่คณะกรรมการประกาศผลการประมูล ณ วันที่การ
 ประมูลคลื่นความถี่สิ้นสุด 

[ ] ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องไม่กระท าการใด ๆ ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ 
(1) ตกลงร่วมกันในการเสนอราคาเพื่อวัตถุประสงค์ที่จะให้ประโยชน์แก่ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้มีสิทธิ
 ได้รับใบอนุญาต โดยหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
(2) ให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้เงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ผู้อื่นเพื่อประโยชน์ในการ
 เสนอราคา โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะจูงใจให้ผู้นั้นร่วมด าเนินการใด ๆ อันเป็นการให้ประโยชน์
 แก่ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้มีสิทธิได้รับใบอนุญาต หรือเพื่อจูงใจให้ผู้นั้นท าการเสนอราคาสูงหรือต่ าจน
 เห็นได้ชัดว่าไม่เป็นไปตามลักษณะการเสนอราคา หรือเพื่อจูงใจให้ผู้นั้นไม่เข้าร่วมในการเสนอ
 ราคาหรือถอนการเสนอราคา 
(3) ข่มขืนใจผู้อื่นให้จ ายอมร่วมด าเนินการใด ๆ ในการเสนอราคา หรือไม่เข้าร่วมในการเสนอ
 ราคา หรือถอนการเสนอราคา หรือต้องท าการเสนอราคาตามที่ก าหนด โดยใช้ก าลัง
 ประทุษร้าย หรือขู่เข็ญด้วยประการใด ๆ ให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ 
 ชื่อเสียง หรือทรัพย์สินของผู้ถูกขู่เข็ญหรือบุคคลที่สาม จนผู้ถูกข่มขืนใจยอมเช่นว่านั้น 
(4) ใช้อุบายหลอกลวงหรือกระท าการโดยวิธีอื่นใดเป็นเหตุให้ผู้อื่นไม่มีโอกาสเข้าท าการเสนอราคา
 อย่างเป็นธรรมหรือให้มีการเสนอราคาโดยหลงผิด 
(5) ท าการเสนอราคาต่อส านักงานโดยทุจริต โดยรู้ว่าราคาที่เสนอนั้นสูงหรือต่ าเกินกว่าปกติจน
 เห็นได้ชัดว่าไม่เป็นไปตามลักษณะการเสนอราคา โดยมีวัตถุประสงค์เป็นการกีดกันการแข่งขัน
 ราคาอย่างเป็นธรรม และการกระท าเช่นว่านั้นเป็นเหตุให้การประมูลคลื่นความถี่ไม่ส าเร็จ
 ลุล่วงไปได้ 

5. ค ำรับรองเรื่องกำรจัดท ำแผนควำมรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility - CSR) 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเมื่อได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถี่แล้ว ข้าพเจ้ายินยอมที่จะจัดให้มี และปฏบิัติตาม

 แผนความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility - CSR) ที่คณะกรรมการเห็นชอบ 

ค ำรับรองของผู้ขอรับใบอนุญำตในกำรย่ืนแบบค ำขอ 
1)    ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้อ่านและเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตตามประกาศคณะกรรมการกิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถี่ส าหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 1800 MHz และยินยอมปฏิบัติตามข้อก าหนดทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไข
ใด ๆ 

2) ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่กรอกในแบบค าขอนี้และเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขอรับใบอนุญาต
ถูกต้องครบถ้วนและเป็นความจริงทุกประการ   
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3) กรณีปรากฏในภายหลังว่าข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใด หรือท าเอกสารเท็จ หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ  
เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาว่ามีคุณสมบัติเป็นผู้ขอรับใบอนุญาตข้าพเจ้ายินยอมให้คณะกรรมการยกเลิก
หรือเพิกถอนใบอนุญาตได้ทันที 

4) ข้าพเจ้ายอมรับว่าข้อมูลที่ปรากฏตามเอกสารฉบับนี้ จะน ามาใช้ประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถี่ย่าน 1800 MHz เท่านั้น และส านักงานสงวนสิทธิ์ในการที่จะน าส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่บุคคลที่สาม    
ที่ได้รับมอบหมายจากส านักงานเพื่อด าเนินการประเมินผลข้อมูลอันเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาต
ให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz และหลักเกณฑ์อื่นที่เก่ียวข้อง 

 

 
 ลงชื่อ  …..................…..………………………….. ผู้มีอ านาจกระท าการผูกพันนิตบิุคคล (บุคคลที่ 1)  
  
       (…………………………..…....................….)  

 วัน/เดือน/ป ี…....................…………………… 
 
 ลงชื่อ  …..................…..………………………….. ผู้มีอ านาจกระท าการผูกพันนิตบิุคคล (บุคคลที่ 2)  
  
       (…………………………..…....................….)  

 วัน/เดือน/ป ี…....................…………………… 
 
 ลงชื่อ  …..................…..………………………….. ผู้มีอ านาจกระท าการผูกพันนิตบิุคคล (บุคคลที่ 3)  
  
       (…………………………..…....................….)  

 วัน/เดือน/ป ี…....................…………………… 
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1. ชื่อนิติบุคคลของผู้ขอรับใบอนญุำต (ให้ระบุชื่อนิติบุคคลตามที่ปรากฏในเอกสารประกอบ) 

 
2. สัดส่วนกำรถือหุ้นในผู้ขอรับใบอนุญำต 
2.1 ผู้ถือหุ้นล ำดับที่ 1 (ผู้ถือหุ้นของผู้ขอรับใบอนุญำต)  
1)  ให้ระบุรายละเอียดรายช่ือผู้ถือหุ้น สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น และสัดส่วนการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นท่ีมีสัดส่วนการถือหุ้นน้อยกว่า 1% อาจรวมเข้าเป็นผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ 
 ได้โดยไม่ต้องแสดงรายละเอียดของผู้ถือหุ้นดังกล่าว ทั้งนี้ สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นท่ีระบุในตารางจะต้องรวมกันเท่ากับ 100% และรายละเอียดทั้งหมดที่ระบุในส่วนนี้จะต้องสอดคล้องกับ
 รายละเอียดในเอกสารประกอบ หากข้อมูลไม่ตรงกัน ให้ยื่นค าอธิบายเป็นลายลักษณ์อักษรและแนบเอกสารประกอบท่ีเกี่ยวข้องมาพร้อมกับแบบขอรับใบอนุญาต  
2)  การนับรวมหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ค านิยาม “ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้รับใบอนุญาต” ตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์
 และวิธีการการควบรวมและการถือหุ้นไขว้ในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ข้อ 2 (12) มาใช้อธิบายค าว่า “ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ขอรับใบอนุญาต” 
 ค าอธิบาย “ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ขอรับใบอนุญาต” หมายความว่า บุคคลหรือ ห้างหุ้นส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นของผู้รับใบอนุญาต ดังต่อไปนี้ 

(1) คู่สมรสของผู้ถือหุ้นดังกล่าว หรือ 
(2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้ถือหุ้นดังกล่าว หรือ 
(3) ห้างหุ้นส่วนสามัญที่ผู้ถือหุ้นดังกล่าวหรือบุคคลตาม (1) หรือ (2) เป็นหุ้นส่วน หรือ 
(4) ห้างหุ้นส่วนจ ากัดที่ผู้ถือหุ้นดังกล่าวหรือบุคคลตาม (1) หรือ (2) เป็นหุ้นส่วน จ าพวกไม่จ ากัดความผิดหรือเป็นหุ้นส่วนจ าพวกจ ากัดความรับผิดที่มีหุ้นรวมกันตั้งแต่ 30% ขึ้นไปของหุ้น

ทั้งหมดของห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือ 
(5) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดที่ผู้ถือหุ้นดังกล่าว หรือบุคคลตาม (1) หรือ (2) หรือห้างหุ้นส่วนตาม (3) หรือ (4) ถือหุ้นรวมกันตั้งแต่ 30% ขึ้นไปของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้ว

ทั้งหมดของบริษัทน้ัน หรือ 
(6) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดที่ผู้ถือหุ้นดังกล่าว หรือบุคคลตาม (1) หรือ (2) หรือห้างหุ้นส่วนตาม (3) หรือ (4) หรือบริษัทตาม (5) ถือหุ้นรวมกันตั้งแต่ 30% ขึ้นไปของจ านวนหุ้น   
 ที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทน้ัน หรือ 
(7) นิติบุคคลที่ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถมีอ านาจในการจัดการในฐานะเป็นผู้แทนนิติบุคคล 

3) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้รับใบอนุญาต หมายความว่า ผู้ถือหุ้นในผู้รับใบอนุญาตตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของผู้รับใบอนุญาต การถือหุ้นดังกล่าวให้นับรวมหุ้น
 ที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้รับใบอนุญาตด้วย 
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 ผู้ถือหุ้นล ำดับที่ 1 
[ชื่อเต็มตามที่ระบุไว้ในเอกสารประกอบ] 

สัดส่วนกำรถือหุ้น [% (ทศนิยม 2 ต าแหน่ง)]  

หุ้นทั้งหมด หุ้นที่มีสิทธิออกเสียงให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เก่ียวข้อง 
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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แบบท่ี 3   รำยงำนกำรถือครองหุ้นและกำรมีอ ำนำจควบคุม 
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2.2 ผู้ถือหุ้นล ำดับที่ 2 (ผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นล ำดับที่ 1) 
 กรณีมีผู้ถือหุ้นล าดับที่ 1 ที่เป็นนิติบุคคล และมีสัดส่วนการถือหุ้นหรือมีสัดส่วนการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงโดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องของผู้ขอรับใบอนุญาตตั้งแต่ 10% ขึ้นไปของ
หุ้นท้ังหมดหรือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นล าดับที่ 1 ดังกล่าว โดยใช้ค าอธิบายที่ก าหนดในตารางที่ 2.1 

 ผู้ถือหุ้นล ำดับที่ 1 [รายชื่อตามที่ระบุในข้อ 2.1] ผู้ถือหุ้นล ำดับที่ 2 
[อิงตามรายชื่อตามหุ้นทัง้หมด] 

สัดส่วนกำรถือหุ้น [% (ทศนิยม 2 ต าแหน่ง)] 
 
 รายชื่อตามหุ้นทัง้หมด รายชื่อตามหุ้นที่มสีิทธิออกเสียงให้

นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เก่ียวข้อง 
หุ้นทั้งหมด หุ้นที่มีสิทธิออกเสียงให้นับ

รวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เก่ียวข้อง 
2.2.1      
2.2.2      
2.2.3      
2.2.4      
2.2.5      
2.2.6      
2.2.7      
2.2.8      

[ให้ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพื่อกรอกรายละเอียดได้] 
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2.3 ผู้ถือหุ้นล ำดับที่ 1 (ผู้ถือหุ้นของผู้ขอรับใบอนุญำต) 
 ให้ระบุรายละเอียดรายช่ือผู้ถือหุ้น สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นโดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องของผู้ถือหุ้น และสัดส่วนการมีสิทธิออกเสียง ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นที่มีสัดส่วนการถือหุ้น
น้อยกว่า 1% อาจรวมเข้าเป็นผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ ได้โดยไม่ต้องแสดงรายละเอียดของผู้ถือหุ้นดังกล่าว ทั้งนี้ สัดส่วนการถือหุ้นและสัดส่วนการมีสิทธิออกเสียงที่ระบุในตารางจะต้องรวม กันเท่ากับ 
100%   

 ผู้ถือหุ้นล ำดับที่ 1 
[รายชื่อตามสัดสว่นการถือหุ้น] 

 

ธุรกิจหรืออำชีพ 
[ค าอธิบาย 

ลักษณะของธุรกิจ] 
 

สัดส่วนกำรถือหุ้น 
[% (ทศนิยม 2 ต าแหน่ง)] 

จ านวนหุ้นทั้งหมด 
ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่

เก่ียวข้อง 

สัดส่วนการมีสิทธิออกเสียง 
ต่อสิทธิออกเสียงทั้งหมด  

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     

[ให้ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพื่อกรอกรายละเอียดได้] 
รวม   100% 100% 
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2.4  ผู้ถือหุ้นล ำดับที่ 2 (ผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นล ำดับที่ 1) 
 กรณีมีผู้ถือหุ้นล าดับที่ 1 ที่เป็นนิติบุคคล และมีสัดส่วนการถือหุ้นตั้งแต่ 50% ขึ้นไปของหุ้นทั้งหมด โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องของผู้ขอรับใบอนุญาต หรือมีสัดส่วนการมีสิทธิออก
เสียงตั้งแต่ 50% ขึ้นไปของสิทธิออกเสียงท้ังหมดในผู้ขอรับใบอนุญาต ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นล าดับที่ 1 ดังกล่าว โดยใช้ค าอธิบายที่ก าหนดในตารางที่ 2.3   

 ผู้ถือหุ้นล ำดับที่ 1 
[รายชื่อตามที่ระบุในข้อ 2.3] 

ผู้ถือหุ้นล ำดับที่ 2 
 [อิงตามรายชื่อตามหุ้นทัง้หมด] 

สัดส่วนกำรถือหุ้น 
[% (ทศนิยม 2 ต าแหน่ง)]  

 รายชื่อตาม
สัดส่วนการ

ถือหุ้น 

รายชื่อตามสดัส่วนการ 
มีสิทธิออกเสียง 

รายชื่อตามสดัส่วน
การถือหุ้น 

รายชื่อตามสดัส่วน
การมีสิทธิออกเสียง 

ธุรกิจหรืออาชีพ 
[ค าอธิบาย 

ลักษณะของธุรกิจ] 

จ านวนหุ้นทั้งหมด 
ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดย

ผู้ที่เก่ียวข้อง 

สัดส่วนการมีสิทธิออก
เสียงต่อสิทธิออกเสียง

ทั้งหมด 

2.4.1        
2.4.2        
2.4.3        
2.4.4        
2.4.5        
2.4.6        
2.4.7        

[ให้ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพื่อกรอกรายละเอียดได้] 
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2.5  ผู้ถือหุ้นล ำดับที่ 3 (ผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นล ำดับที่ 2) 
 กรณีมีผู้ถือหุ้นล าดับที่ 2 ที่เป็นนิติบุคคล และมีสัดส่วนการถือหุ้นตั้งแต่ 50% ขึ้นไปของหุ้นทั้งหมด โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องของผู้ถือหุ้นล าดับที่ 1 หรือมีสัดส่วนการมีสิทธิออก
เสียงตั้งแต่ 50% ขึ้นไปของสิทธิออกเสียงท้ังหมดในผู้ถือหุ้นล าดับที่ 1 ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นล าดับที่ 2 ดังกล่าว โดยใช้ค าอธิบายที่ก าหนดในตารางที่ 2.3  

 ผู้ถือหุ้นล ำดับที่ 2 
[รายชื่อตามที่ระบุในข้อ 2.4] 

ผู้ถือหุ้นล ำดับที่ 3  สัดส่วนกำรถือหุ้น 
[% (ทศนิยม 2 ต าแหน่ง)] 

รายชื่อตามสดัส่วนการ
ถือหุ้น 

รายชื่อตามสดัส่วนการ 
มีสิทธิออกเสียง 

รายชื่อตามสดัส่วน
การถือหุ้น 

รายชื่อตามสดัส่วน
การมีสิทธิออกเสียง 

ธุรกิจหรืออาชีพ 
[ค าอธิบาย 

ลักษณะของธุรกิจ] 

จ านวนหุ้นทั้งหมด 
ให้นับรวมหุ้นที่ถือ
โดยผู้ที่เก่ียวข้อง 

สัดส่วนการมีสิทธิ
ออกเสียงต่อสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมด 

2.5.1        
2.5.2        
2.5.3        
2.5.4        
2.5.5        
2.5.6        

[ให้ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพื่อกรอกรายละเอียดได้] 
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หมำยเหตุ    
1) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นล าดับที่ 3 รายใด เป็นนิติบุคคลและมีสัดส่วนการถือหุ้นโดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ 50% ขึ้นไปในผู้ถือหุ้นล าดับที่ 2 หรือมีสัดส่วนการมีสิทธิออกเสียงตั้งแต่ 
 50% ขึ้นไปในผู้ถือหุ้นล าดับท่ี 2 ให้จัดท ารายละเอียดของผู้ถือหุ้นในผู้ถือหุ้นล าดับท่ี 3 ตามรายละเอียดที่ก าหนดในตาราง 2.4 โดยอนุโลม  
2) หากในกรณีที่ผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นในล าดับช้ันถัดไปมีสัดส่วนการถือหุ้นโดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ร้อยละ 50% ขึ้นไปของหุ้นทั้งหมด หรือมีสัดส่วนการมีสิทธิออกเสียงตั้งแต่ 
 50% ขึ้นไปของสิทธิออกเสียงท้ังหมด ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตจัดท ารายละเอียดของผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดที่ก าหนดในตาราง 2.4 ทุกทอดตลอดสายที่มีสัดส่วนการถือหุ้นโดยให้นับรวมหุ้นที่ถือ
 โดยผู้ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ร้อยละ 50% ขึ้นไปของหุ้นท้ังหมด หรือมีสัดส่วนการมีสิทธิออกเสียงตั้งแต่ 50% ขึ้นไปของสิทธิออกเสียงท้ังหมด 
3) ให้เปิดเผยประเภทของธุรกิจหรืออาชีพของผู้ถือหุ้นอย่างน้อยจนถึงผู้ถือหุ้นล าดับที่ 3 อย่างไรก็ดี กรณีของบุคคลธรรมดา การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับวิชาชีพของผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามหลักความ
 พยายามอย่างถึงที่สุด (Best efforts basis) 
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3. ควำมเกี่ยวโยงกับนิติบุคคลอื่น 
3.1 กำรถือหุ้นไขว้กับนิติบุคคลอ่ืน 
 หมายถึงกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตกับนิติบุคคลอื่น ตั้งแต่สองรายขึ้นไปถือหุ้นซึ่งกันและกัน โดยมีผลเป็นการเกาะกลุ่มทางธุรกิจ หรือเพื่อการสร้างโครงสร้างของกลุ่มบริษัท ห้างหุ้นส่วน หรือ    
นิติบุคคลนั้น โดยเฉพาะโครงสร้างในลักษณะที่มีบริษัทหนึ่งถือหุ้นส่วนใหญ่ในบริษัทอื่น หรือการท าธุรกรรมแบบเครือข่ายที่มีบริษัท ห้างหุ้นส่วน หรือนิติบุคคลหนึ่ง ท าหน้าที่ควบคุมนโยบาย       
การบริหาร การเงิน การจัดการ  
 โดยการถือหุ้นไขว้กันตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นการถือหุ้นอันก่อให้เกิดอ านาจควบคุมเหนือบริษัทอื่น ไม่ว่าจ านวนหุ้นที่ถือไขว้กันนั้นจะ มากน้อยเพียงใดก็ตาม โดยอ านาจควบคุมดังกล่าวอาจ
เกิดขึ้นโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมผ่านการถือหุ้นหรือการควบคุมในนิติบุคคลอื่นเป็นทอด ๆ จนถึงนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลอื่นที่ถูกควบคุม  
 การที่ผู้ขอรับใบอนุญาตมีอ านาจควบคุมเหนืออีกนิติบุคคลอื่นนั้น ให้รวมถึง 

1) การที่ผู้ขอรับใบอนุญาตมีสิทธิออกเสียงตั้งแต่ 50% ขึ้นไปของสิทธิออกเสียงท้ังหมดของนิติบุคคลอื่นที่ถูกควบคุมในกรณีที่เป็นอ านาจควบคุมทางตรง หรือของนิติบุคคลที่ถูกถือ หุ้ น ต่ อกั น
ในแต่ละทอดทุกทอดตลอดสายจนถึงนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่ถูกควบคุม ในกรณีที่เป็นอ านาจควบคุมทางอ้อม หรือ 

2) การทีผู่้ขอรับใบอนุญาตส่งบุคคลหรือมีพฤติกรรมในการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการในจ านวนที่มีนัยส าคัญเพื่อควบคุมการบริหารงานหรือการด าเนินงานของนิติบุคคลอื่นที่ถูกควบคุมหรือ
ของนิติบุคคลที่ถูกถือหุ้นต่อกันในแต่ละทอดทุกทอดตลอดสายจนถึงนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่ถูกควบคุม 

 ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการควบรวมและการถือหุ้นไขว้ในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ข้อ 2 (8) 
 
 กำรแสดงข้อมูล ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการถือหุ้นไขว้ในนิติบุคคลอื่น เช่น ลักษณะของการถือหุ้นไขว้ สัดส่วนของการถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน และลักษณะทางธุรกิจของ
นิติบุคคลที่มีการถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน โดยผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องรับรองว่าผู้ขอรับใบอนุญาตมีอ านาจในการควบคุมนิติบุคคลอื่นหรือไม่ 
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 ชื่อนิติบุคคลที่ผู้ยื่นขอรับ
ใบอนุญำตเข้ำถือหุ้นไขว้ทั้ง

ทำงตรงและทำงอ้อม 
 (ก.) 

รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรถือหุ้นไขว้ กำรแสดงกำรมีอ ำนำจควบคุมนิติบุคคล 
[พิจำรณำจำกค ำนิยำมกำรถือหุ้นไขว้ข้อ 

2)] 
(กรุณำท ำเครื่องหมำยในช่องที่เข้ำข่ำย) 

ลักษณะ 
กำรถือหุ้นไขว้ 
(ทำงตรง หรือ 

ทำงอ้อม) 

สัดส่วนกำรถือหุ้น  
[% (ทศนิยม 2 ต าแหน่ง)] 

สัดส่วนกำรมีสิทธิออกเสียงต่อ
สิทธิออกเสียงทั้งหมด 

[% (ทศนิยม 2 ต าแหน่ง)]  
ผู้ขอรับ

ใบอนุญาตถือ
หุ้นใน (ก.) 

(ก.) ถือหุ้นใน 
ผู้ขอรับ

ใบอนุญาต 

ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตถือ
หุ้นใน (ก.) 

(ก.) ถือหุ้นใน 
ผู้ขอรับ

ใบอนุญาต 

ส่งบุคคลเข้าเปน็ 
กรรมการฯ 

มีพฤติกรรมในการส่ง
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         

[ให้ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพื่อกรอกรายละเอียดได้] 
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3.2 บริษัทย่อยของผู้ขอรับใบอนุญำต  
 บริษัทย่อยของผู้ขอรับใบอนุญาต หมายความว่า 

1) นิติบุคคลที่ผู้ขอรับใบอนุญาตถือหุ้นตั้งแต่ 50% ขึ้นไปของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทน้ัน 
2) นิติบุคคลที่นิติบุคคลตาม 1) ถือหุ้นตั้งแต่ 50% ขึ้นไปของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทน้ัน 
3)   นิติบุคคลที่ถูกถือหุ้นต่อไปเป็นทอด ๆ โดยเริ่มจากการถือหุ้นของนิติบุคคลตาม 2) ในนิติบุคคลที่ถูกถือหุ้น โดยการถือหุ้นของนิติบุคคลดังกล่าวในแต่ละทอดมีจ านวนตั้งแต่ 50% ขึ้นไปของ

จ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทท่ีถูกถือหุ้นนั้น 
4)   นิติบุคคลที่ผู้ขอรับใบอนุญาตหรือนิติบุคคลตาม 1) 2) หรือ 3) ถือหุ้น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมรวมกันตั้งแต่ 50% ขึ้นไปของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของ นิ ติ บุ ค ค ล ที่   

ถูกถือหุ้นนั้น  
5)   นิติบุคคลที่ผู้ขอรับใบอนุญาตหรือนิติบุคคลตาม 1) 2) 3) หรือ 4) มีอ านาจควบคุมในเรื่องการก าหนดนโยบายทางการเงินและการด าเนินงานของนิติบุคคลเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์จาก

กิจกรรมต่าง ๆ ของนิติบุคคลนั้น 
 การถือหุ้นของผู้ขอรับใบอนุญาตหรือของนิติบุคคลตาม 1) 2) 3) หรือ 4) ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย 
 ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการควบรวมและการถือหุ้นไขว้ในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ข้อ 2 (9) 
 
 กำรแสดงข้อมูล ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทย่อยของผู้ขอรับใบอนุญาต เช่น ลักษณะทางธุรกิจของนิติบุคคลที่เป็นบริษัทย่อยของผู้ขอรับใบอนุญาต หรือสัดส่วนการ
ถือหุ้นในส่วนท่ีมีสิทธิออกเสียง หรือลักษณะความสัมพันธ์ที่บ่งบอกความเป็นบริษัทย่อย หรือระดับของอ านาจควบคุมโดยการแต่งตั้งกรรมการหรือมีพฤติกรรมส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการ  
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 ชื่อ 
[ชื่อนิตบิุคคลที่เปน็บริษัทย่อยตาม

ค านิยามบริษัทย่อย] 

ลักษณะของประเภทธุรกจิ 
[ค าอธิบายลักษณะของ

กิจการ] 

สัดส่วนกำรถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง 
[% (ทศนิยม 2 ต าแหน่ง)] 

หรือความสัมพันธ ์

กำรแสดงกำรมีอ ำนำจควบคุมนิติบุคคล 
(กรุณำท ำเครื่องหมำย  ในช่องที่เข้ำข่ำย) 
ส่งบุคคลเข้าเปน็ 

กรรมการฯ 
มีพฤติกรรมในการส่ง

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  บริษัทร่วมของผู้ขอรับใบอนุญำต 
 บริษัทร่วมของผู้ขอรับใบอนุญาต  หมายความว่า  
 1) บริษัทท่ีผู้ขอรับใบอนุญาตหรือบริษัทย่อยถือหุ้นรวมกันตั้งแต่ 20% แต่ไม่เกิน 50% ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทท่ีถูกถือหุ้นนั้น   
 2)  บริษัทที่ผู้ขอรับใบอนุญาตหรือบริษัทย่อยมีอ านาจในการมีส่วนร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการด าเนินงานของบริษัท แต่ไม่ ถึงระดับที่จะควบคุมนโยบายดังกล่าว และ     
  ไม่ถือเป็นบริษัทย่อยหรือกิจการร่วมค้า 
 การถือหุ้นของผู้ขอรับใบอนุญาตหรือบริษัทย่อยให้นับรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย 
 ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการควบรวมและการถือหุ้นไขว้ในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ข้อ 2 (10) 
 
 กำรแสดงข้อมูล ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทร่วมของผู้ขอรับใบอนุญาต เช่น ลักษณะทางธุรกิจของนิติบุคคลที่เป็นบริษัทร่วมของผู้ขอรับใบอนุญาต หรือสัดส่วนการ 
ถือหุ้นในส่วนท่ีมีสิทธิออกเสียง หรือลักษณะความสัมพันธ์ที่บ่งบอกความเป็นบริษัทร่วม หรือระดับของอ านาจควบคุมโดยการแต่งตั้งกรรมการหรือมีพฤติกรรมส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการ  
 ชื่อ 

[ชื่อนิตบิุคคลที่เปน็บริษัทร่วมตาม
ค านิยามบริษัทร่วม] 

ลักษณะของประเภทธุรกจิ 
[ค าอธิบายลักษณะของ

กิจการ] 

 สัดส่วนกำรถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง 
[% (ทศนิยม 2 ต าแหน่ง)] 

หรือความสัมพันธ ์

กำรแสดงกำรมีอ ำนำจควบคุมนิติบุคคล 
(กรุณำท ำเครื่องหมำย  ในช่องที่เข้ำข่ำย) 
ส่งบุคคลเข้าเปน็ 

กรรมการฯ 
มีพฤติกรรมในการส่ง

บุคคลเข้าเป็นกรรมการฯ 
3.2.1      
3.2.2      
3.2.3      

[ให้ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพื่อกรอกรายละเอียดได้] 
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3.4  รำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน 
 รายการที่เกี่ยวโยงกันอาศัยค านิยาม “ผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ขอรับใบอนุญาต” ตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการควบรวมและ         
การถือหุ้นไขว้ในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ข้อ 2 (13) 
 ผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ขอรับใบอนุญาต หมายความว่า ผู้ถือหุ้น หรือบุคคลอื่นซึ่งโดยพฤติกรรมมีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบาย การจัดการ ห รือการด าเนินงานของผู้ขอรับใบอนุญาตอย่าง     
มีนัยส าคัญ ไม่ว่าอิทธิพลดังกล่าวจะสืบเนื่องจากการเป็นผู้ถือหุ้น หรือได้รับมอบอ านาจตามสัญญา หรือการอื่นใดก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือบุคคลที่เข้าลักษณะ ข้อใดข้อหน่ึง ดังนี้ 

1) บุคคลที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมตั้งแต่ 25% ขึ้นไปของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของผู้ขอรับใบอนุญาต 
2) บุคคลที่ตามพฤติกรรมสามารถควบคุมการแต่งตั้ง หรือถอดถอนกรรมการของผู้ขอรับใบอนุญาตได้ 
3) บุคคลที่ตามพฤติกรรมสามารถควบคุมผู้ซึ่งรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายผู้บริหารการจัดการหรือการด าเนินงานของผู้ขอรับใบอนุญาตให้ปฏิบัติ ตามค าสั่งของตนในการก าหนด   

นโยบายการจัดการหรือการด าเนินงานของผู้ขอรับใบอนุญาต 
4) บุคคลที่ตามพฤติกรรมมีการด าเนินงานในผู้ขอรับใบอนุญาตหรือมีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของผู้ขอรับใบอนุญาตเยี่ยงผู้บริหาร รวมทั้ งบุคคลที่มีต าแหน่งซึ่งมีอ านาจหน้าที่     

เช่นเดียวกับบุคคลดังกล่าวของผู้ขอรับใบอนุญาตนั้น 
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3.4.1 ผู้ขอรับใบอนุญำตถือครองหุ้นโดยทำงตรงในนิติบุคคลที่เป็นบริษัทมหำชนจ ำกดัและบรษิัทจ ำกัด 
 

แสดงรำยชื่อนิติบุคคลที่ผู้ขอรับใบอนุญำตถือหุ้น  
แสดงรำยชื่อนิติบุคคลที่ 
ผู้ขอรับใบอนุญำตถือหุ้น  

สัดส่วนกำรถือครองหุ้นต่อจ ำนวนหุ้นทั้งหมด (%) 
นับรวมจ ำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย 
(แสดงทุกกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญำตถือหุ้น) 

สัดส่วนกำรมีสิทธิออกเสียงต่อสิทธิออกเสียงทั้งหมด (%) 
(แสดงเฉพำะกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญำตถือหุ้นและมีสิทธิออก

เสียงตั้งแต่ 50% ขึ้นไปของสทิธิออกเสียงทั้งหมด) 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

[ให้ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพื่อกรอกรายละเอียดได้] 
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3.4.2 ผู้ขอรับใบอนุญำตถือครองหุ้นโดยทำงอ้อมในนิติบุคคลที่เป็นบริษัทมหำชนจ ำกดัและบรษิัทจ ำกัด  
 

แสดงรำยชื่อนิติบุคคลที่ผู้ขอรับใบอนุญำตถือหุ้น ตั้งแต่ 
50% ขึ้นไปของจ ำนวนหุ้นทั้งหมด  (ล ำดับที่ 1) 

แสดงรำยชื่อนิติบุคคลที่นิติบุคคลล ำดับที่ 1 ถือหุ้นตั้งแต่ 
50% ขึ้นไปของจ ำนวนหุ้นทั้งหมด (ล ำดบัที่ 2) 

แสดงรำยชื่อนิติบุคคลที่นิติบุคคลล ำดับที่ 2 ถือหุ้นตั้งแต่ 
50% ขึ้นไปของจ ำนวนหุ้นทั้งหมด (ล ำดบัที่ 3) 

ชื่อนิติบุคคล สัดส่วนการถือหุ้น (%) 
(ให้นับรวมจ านวนหุ้นที่ถือ

โดยผู้ที่เก่ียวข้อง) 

ชื่อนิติบุคคล สัดส่วนการถือหุ้น (%) 
(ให้นับรวมจ านวนหุ้นที่ถือ

โดยผู้ที่เก่ียวข้อง) 

ชื่อนิติบุคคล สัดส่วนการถือหุ้น (%) 
(ให้นับรวมจ านวนหุ้นที่ถือ

โดยผู้ที่เก่ียวข้อง) 
1.  1.  1.  

2.  
2.  1.  

2.  
2.  1.  1.  

2.  
2.  1.  

2.  
[ให้ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพื่อกรอกรายละเอียดได้] 
หมำยเหตุ  ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนญุาตมีการถอืหุ้นผ่านนิติบุคคลอื่นที่ถูกถือหุ้นตอ่กันเป็นทอด ๆ มากกว่าล าดับที่ 3 ให้แสดงรายละเอียดของล าดับถัด ๆ ไป จนกระทั่งถึงล าดับสุดทา้ยที่แสดงถึง
การถือหุ้นของนิติบุคคลใด ๆ ในล าดับก่อนหน้าตั้งแต่ 50% ขึ้นไป    
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3.4.3 ผู้ขอรับใบอนุญำตถือหุ้นและมสีิทธิออกเสียงโดยทำงอ้อมในนติิบุคคลที่เป็นบริษัทมหำชนจ ำกัดและบริษทัจ ำกัด 
 

แสดงรำยชื่อนิติบุคคลที่ผู้ขอรับใบอนุญำต  
ถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงตั้งแต่ 50% ขึ้นไป          

ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด  (ล ำดับที่ 1) 

แสดงรำยชื่อนิติบุคคลที่นิติบุคคลล ำดับที่ 1 ถือหุ้นและ  
มีสิทธิออกเสียงตั้งแต่ 50% ขึ้นไป                     

ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ล ำดับที่ 2) 

แสดงรำยชื่อนิติบุคคลที่นิติบุคคลล ำดับที่ 2 ถือหุ้นและ    
มีสิทธิออกเสียงตั้งแต่ 50% ขึ้นไป 

ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ล ำดับที่ 3) 
ชื่อนิติบุคคล สัดส่วนการมีสิทธิออกเสียงต่อ

สิทธิออกเสียงทั้งหมด  (%) 
ชื่อนิติบุคคล สัดส่วนการมีสิทธิออกเสียงต่อ

สิทธิออกเสียงทั้งหมด (%) 
ชื่อนิติบุคคล สัดส่วนการมีสิทธิออกเสียงต่อ

สิทธิออกเสียงทั้งหมด  (%) 
1.  1.  1.  

2.  
2.  1.  

2.  
2.  1.  1.  

2.  
2.  1.  

2.  
[ให้ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพื่อกรอกรายละเอียดได้] 
หมำยเหตุ  ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตมีการถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงผ่านนิติบุคคลอื่นที่ถูกถือหุ้นต่อกันเป็นทอด ๆ มากกว่าล าดับที่ 3 ให้แสดงรายละเอียดของล าดับถัด ๆ ไป จนกระทั่งถึง
ล าดับสุดท้ายที่มีการถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงของนิติบุคคลใด ๆ ในล าดับก่อนหน้าตั้งแต่ 50% ขึ้นไป   
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กำรอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ส ำหรับกิจกำรโทรคมนำคม ย่ำน 1800 MHz 

แบบท่ี 3   รำยงำนกำรถือครองหุ้นและกำรมีอ ำนำจควบคุม 
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3.4.4 ผู้ขอรับใบอนุญำตส่งบุคคลหรอืมีพฤติกรรมในกำรส่งบุคคลเข้ำเป็นกรรมกำรในจ ำนวนที่มีนัยส ำคัญเพื่อควบคุมกำรบริหำรงำนหรือกำรด ำเนินงำนของนิติบุคคล 
ที่เป็นบริษัทมหำชนจ ำกัดและบริษัทจ ำกดั 

แสดงรำยชื่อนิติบุคคลที่ผู้ขอรับใบอนุญำตส่งบุคคลหรือมีพฤติกรรมในกำรส่งบุคคลเข้ำเป็นกรรมกำรในจ ำนวนที่มีนัยส ำคัญเพื่อควบคุมกำรบริหำรงำนหรือกำรด ำเนินงำน 
ของนิติบุคคลที่เป็นบริษัทมหำชนจ ำกัดและบรษิัทจ ำกดั  

ชื่อนิติบุคคล ชื่อบุคคล  ลักษณะการควบคุมการบริหารงานหรือการด าเนินงานของบุคคล 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
[ให้ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพื่อกรอกรายละเอียดได้] 
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แบบท่ี 3   รำยงำนกำรถือครองหุ้นและกำรมีอ ำนำจควบคุม 
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3.4.5 ผู้ขอรับใบอนุญำตส่งบุคคลหรอืมีพฤติกรรมในกำรส่งบุคคลเข้ำเป็นกรรมกำรในจ ำนวนที่มีนัยส ำคัญเพื่อควบคุมกำรบริหำรงำนหรือกำรด ำเนินงำนของนิติบุคคล 
ที่เป็นบริษัทมหำชนจ ำกัดและบริษัทจ ำกดัที่ถูกถือหุ้นต่อกันในแต่ละทอดทุกทอดตลอดสำย 

แสดงรำยชื่อนิติบุคคลที่ผู้ขอรับใบอนุญำตถือหุ้นและ 
ผู้ขอรับใบอนุญำตส่งบุคคลหรอืมีพฤติกรรมในกำรส่ง
บุคคลเข้ำเป็นกรรมกำรในจ ำนวนที่มีนัยส ำคัญเพื่อ

ควบคุมกำรบริหำรงำนหรือกำรด ำเนินงำนของนิติบุคคล  
(ล ำดับที่ 1) 

แสดงรำยชื่อนิติบุคคลที่นิติบุคคลล ำดับที่ 1 ถือหุ้น และ
นิติบุคคลล ำดับที่ 1 ส่งบุคคลหรือมีพฤติกรรมในกำรส่ง

บุคคลเข้ำเป็นกรรมกำรในจ ำนวนที่มีนัยส ำคัญเพื่อ
ควบคุมกำรบริหำรงำนหรือกำรด ำเนินงำนของนิติบุคคล 

(ล ำดับที่ 2) 

แสดงรำยชื่อนิติบุคคลที่นิติบุคคลล ำดับที่ 2 ถือหุ้น  
และนิติบุคคลล ำดับที่ 2 ส่งบุคคลหรือมีพฤติกรรมในกำร
ส่งบุคคลเข้ำเป็นกรรมกำรในจ ำนวนที่มีนัยส ำคัญเพื่อ

ควบคุมกำรบริหำรงำนหรือกำรด ำเนินงำนของนิติบุคคล 
 (ล ำดับที่ 3) 

ชื่อนิติบุคคล ชื่อบุคคล  ต าแหน่ง/
พฤติกรรม 

ชื่อนิติบุคคล ชื่อบุคคล  ต าแหน่ง/
พฤติกรรม 

ชื่อนิติบุคคล ชื่อบุคคล  ต าแหน่ง/
พฤติกรรม 

1.   1.   1.   
2.   

2.   1.   
2.   

[ให้ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพื่อกรอกรายละเอียดได้] 
หมำยเหตุ  ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนญุาตมีการถอืหุ้นผ่านนิติบุคคลอื่นที่ถูกถือหุ้นตอ่กันเป็นทอด ๆ มากกว่าล าดับที่ 3 ให้แสดงรายละเอียดของล าดับถดั ๆ ไปจนกระทั่งถึงล าดับสุดท้าย    



 

แบบค ำขอรับใบอนุญำต 
กำรอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ส ำหรับกิจกำรโทรคมนำคม ย่ำน 1800 MHz 

แบบท่ี 3   รำยงำนกำรถือครองหุ้นและกำรมีอ ำนำจควบคุม 
  

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ  ลงชื่อ……...........................................................………………….….……. 

ส านักงานคณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาติ หน้า 19 จาก 23 
 

3.4.6 ผู้มีอ ำนำจควบคุมของผู้ขอรับใบอนุญำตถือครองหุ้นในนิติบุคคลที่เป็นบริษัทมหำชนจ ำกัดและบริษัทจ ำกัด 
 

แสดงรำยชื่อผู้มีอ ำนำจควบคุมของผู้ขอรับใบอนุญำต ค ำอธิบำยลักษณะของผู้มีอ ำนำจควบคุมของผู้ขอรับใบอนุญำต 
(นิยามตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ือง หลักเกณฑ์และ
วิธีการการควบรวมและการถือหุ้นไขว้ในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ข้อ 2 (13)) 

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

1.  บุคคลที่มีสิทธิออกเสียงไม่วาโดยทางตรงหรือทางออมตั้งแต่ 25% ขึ้นไปของจ านวน
 หุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ขอรับใบอนุญาต  
 

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

2.  บุคคลที่ตามพฤติกรรมสามารถควบคุมการแต่งตั้ง หรือถอดถอนกรรมการของ 
 ผู้ขอรับใบอนุญาต 



 

แบบค ำขอรับใบอนุญำต 
กำรอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ส ำหรับกิจกำรโทรคมนำคม ย่ำน 1800 MHz 

แบบท่ี 3   รำยงำนกำรถือครองหุ้นและกำรมีอ ำนำจควบคุม 
  

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ  ลงชื่อ……...........................................................………………….….……. 

ส านักงานคณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาติ หน้า 20 จาก 23 
 

แสดงรำยชื่อผู้มีอ ำนำจควบคุมของผู้ขอรับใบอนุญำต ค ำอธิบำยลักษณะของผู้มีอ ำนำจควบคุมของผู้ขอรับใบอนุญำต 
(นิยามตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ือง หลักเกณฑ์และ
วิธีการการควบรวมและการถือหุ้นไขว้ในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ข้อ 2 (13)) 

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

3.  บุคคลที่ตามพฤติกรรมสามารถควบคุมผู้ซึ่งรับผิดชอบในการก าหนดนโยบาย
 ผู้บริหารการจัดการหรือการด าเนินงานของผู้ขอรับใบอนุญาตให้ปฏิบัติตามค าสั่ง 
 ของตนในการก าหนดนโยบายการจัดการหรือการด าเนินงานของผู้ขอรับใบอนุญาต 

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

4.  บุคคลที่ตามพฤติกรรมมีการด าเนินงานในผู้ขอรับใบอนุญาตหรือมีความรับผิดชอบ
 ในการด าเนินงานของผู้ขอรับใบอนุญาตเยี่ยงผูบ้ริหาร รวมทั้งบคุคลที่มีต าแหน่งซึ่งมี
 อ านาจหนา้ที่เชน่เดียวกับบุคคลดังกล่าวของผู้ขอรับใบอนุญาต 

 



 

แบบค ำขอรับใบอนุญำต 
กำรอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ส ำหรับกิจกำรโทรคมนำคม ย่ำน 1800 MHz 

แบบท่ี 3   รำยงำนกำรถือครองหุ้นและกำรมีอ ำนำจควบคุม 
  

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ  ลงชื่อ……...........................................................………………….….……. 

ส านักงานคณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาติ หน้า 21 จาก 23 
 

3.4.7 ผู้มีอ ำนำจควบคุมของผู้ขอรับใบอนุญำต ส่งบุคคลหรือมีพฤตกิรรมในกำรส่งบุคคลเข้ำเป็นกรรมกำรในจ ำนวนที่มีนัยส ำคัญเพื่อควบคุมกำรบริหำรงำนหรือ 
กำรด ำเนินงำนของนิติบุคคลทีเ่ป็นบริษัทมหำชนจ ำกัดและบริษัทจ ำกัด 

แสดงรำยชื่อผู้มีอ ำนำจควบคุมของ 
ผู้ขอรับใบอนุญำต 

แสดงรำยชื่อนิติบุคคลที่ผู้มีอ ำนำจควบคุมฯ ส่งบุคคลหรือมีพฤติกรรมในกำรส่งบุคคลเข้ำเป็นกรรมกำรในจ ำนวน 
ที่มีนัยส ำคัญเพื่อควบคุมกำรบริหำรงำนหรือกำรด ำเนินงำนของนิติบุคคล 

 ชื่อนิติบุคคล ชื่อบุคคล  พฤติกรรมควบคุมการบริหารงานหรือการด าเนินงาน 
1. 1.   

2.   
2. 1.   

2.   
3. 1.   

2.   
4. 1.   

2.   
5. 1.   

2.   
6. 1.   

2.   
[ให้ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพื่อกรอกรายละเอียดได้] 



 

แบบค ำขอรับใบอนุญำต 
กำรอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ส ำหรับกิจกำรโทรคมนำคม ย่ำน 1800 MHz 

แบบท่ี 3   รำยงำนกำรถือครองหุ้นและกำรมีอ ำนำจควบคุม 
  

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ  ลงชื่อ……...........................................................………………….….……. 

ส านักงานคณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาติ หน้า 22 จาก 23 
 

3.4.8 ผู้มีอ ำนำจควบคุมของผู้ขอรับใบอนุญำต ส่งบุคคลหรือมีพฤตกิรรมในกำรส่งบุคคลเข้ำเป็นกรรมกำรในจ ำนวนที่มีนัยส ำคัญเพื่อควบคุมกำรบริหำรงำนหรือ 
กำรด ำเนินงำนของนิติบุคคลทีเ่ป็นบริษัทมหำชนจ ำกัดและบริษัทจ ำกัด ที่ถูกถือหุ้นต่อกันในแต่ละทอดทุกทอดตลอดสำย 

แสดงรำยชื่อผู้มีอ ำนำจ
ควบคุมของผู้ขอรับ

ใบอนุญำต 

แสดงรำยชื่อนิติบุคคลที่ผู้มีอ ำนำจควบคุมฯ  
ถือหุ้น และผู้มีอ ำนำจควบคุมฯ ส่งบุคคลหรือ 
มีพฤติกรรมในกำรส่งบุคคลเข้ำเป็นกรรมกำร

ในจ ำนวนที่มีนัยส ำคัญเพื่อควบคุมกำร
บริหำรงำนหรือกำรด ำเนินงำนของนิติบุคคล 

(ล ำดับที่ 1) 

แสดงรำยชื่อนิติบุคคลที่นิติบุคคลล ำดับที่ 1 ถือ
หุ้น และนิติบุคคลล ำดับที่ 1 สง่บุคคลหรือ 

มีพฤติกรรมในกำรส่งบุคคลเข้ำเป็นกรรมกำร
ในจ ำนวนที่มีนัยส ำคัญเพื่อควบคุมกำร

บริหำรงำนหรือกำรด ำเนินงำนของนิติบุคคล  
(ล ำดับที่ 2) 

แสดงรำยชื่อนิติบุคคลที่นิติบุคคลล ำดับที่ 2 ถือ
หุ้น และนิติบุคคลล ำดับที่ 2 สง่บุคคลหรือ 

มีพฤติกรรมในกำรส่งบุคคลเข้ำเป็นกรรมกำรใน
จ ำนวนที่มีนัยส ำคัญเพื่อควบคุมกำรบริหำรงำน
หรือกำรด ำเนินงำนของนิติบุคคล (ล ำดับที่ 3) 

 ชื่อนิติบุคคล ชื่อบุคคล  ต าแหน่ง/
พฤติกรรม 

ชื่อนิติบุคคล ชื่อบุคคล  ต าแหน่ง/
พฤติกรรม 

ชื่อนิติบุคคล ชื่อบุคคล  ต าแหน่ง/
พฤติกรรม 

1. 1.   1.   1.   
2.   

2.   1.   
2.   

2.   1.   1.   
2.   

2.   1.   
2.   

[ให้ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพื่อกรอกรายละเอียดได้] 
หมำยเหตุ  ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนญุาตมีการถอืหุ้นผ่านนิติบุคคลอื่นที่ถูกถือหุ้นตอ่กันเป็นทอด ๆ มากกว่าล าดับที่ 3 ให้แสดงรายละเอียดของล าดับถดั ๆ ไป จนกระทั่งถึงล าดับสุดท้าย    
 



 

แบบค ำขอรับใบอนุญำต 
กำรอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ส ำหรับกิจกำรโทรคมนำคม ย่ำน 1800 MHz 

แบบท่ี 3   รำยงำนกำรถือครองหุ้นและกำรมีอ ำนำจควบคุม 
  

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ  ลงชื่อ……...........................................................………………….….……. 

ส านักงานคณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาติ หน้า 23 จาก 23 
 

ค ำรับรองของผู้ขอรับใบอนุญำตในกำรยื่นแบบค ำขอ 
1) ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้อ่านและเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง 

หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 1800 MHz และยินยอมปฏิบัติตามข้อก าหนดทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ 
2) ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่กรอกในแบบค าขอนี้และเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขอรับใบอนุญาตถูกต้องครบถ้วนและเป็นความจริงทุกประการ   
3) กรณีปรากฏในภายหลังว่าข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใด หรือท าเอกสารเท็จ หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาว่ามีคุณสมบัติเป็นผู้ขอรับใบอนุญาต

ข้าพเจ้ายินยอมให้คณะกรรมการยกเลิกหรือเพิกถอนใบอนุญาตได้ทันที 
4) ข้าพเจ้ายอมรับว่าข้อมูลที่ปรากฏตามเอกสารฉบับนี้ จะน ามาใช้ประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz เท่านั้น และส านักงานสงวนสิทธิ์ในการที่จะ

น าส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่บุคคลที่สาม ที่ได้รับมอบหมายจากส านักงานเพื่อด าเนินการประเมินผลข้อมูลอันเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 1800 
MHz และหลักเกณฑ์อื่นที่เก่ียวข้อง 

 

 ลงชื่อ   …..................…..………………………….. ผู้มีอ านาจกระท าการผูกพนันิตบิุคคล (บุคคลที่ 1)  
         (………………………..…....................….)  
 วัน/เดือน/ป ี…....................…………………… 

 ลงชื่อ   …..................…..………………………….. ผู้มีอ านาจกระท าการผูกพนันิตบิุคคล (บุคคลที่ 2)  
         (………………………..…....................….)  
 วัน/เดือน/ป ี…....................…………………… 

 ลงชื่อ   …..................…..………………………….. ผู้มีอ านาจกระท าการผูกพนันิตบิุคคล (บุคคลที่ 3)  
         (………………………..…....................….)   
 วัน/เดือน/ป ี…....................…………………… 
   



 

แบบค ำขอรับใบอนุญำต 
กำรอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ส ำหรับกิจกำรโทรคมนำคม ย่ำน 1800 MHz 

แบบที ่4 ผู้มีสิทธิถือครองและเข้ำถึงข้อมูลของผู้ขอรับใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่  
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ  ลงชื่อ……..............................………………….….……. 

ส านักงานคณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ หน้า 1 จาก 2 
 

1. ชื่อนิติบุคคลของผู้ขอรับใบอนญุำต (ให้ระบุชื่อนิติบุคคลตามที่ปรากฏในเอกสารประกอบค าขอ) 

 
2. ผู้ได้รับมอบอ ำนำจ 

 
 

ให้ระบุรายละเอียดบุคคลซึ่งผู้ขอรับใบอนุญาตมอบอ านาจในการเข้าถึงข้อมูลใด ๆ เก่ียวกับการเข้าร่วมการขอรับ
อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ที่ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ และให้หมายรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ไม่จ ากัดเฉพาะ
ข้อมูลเก่ียวกับกระบวนการประมูลเท่านั้น 
ทั้งนี้ รายชื่อบุคคลผู้ที่ได้รับมอบอ านาจนี้ ให้หมายรวมถึงบุคคลที่ไม่ได้เป็นพนักงานของผู้ขอรับใบอนุญาต หรือ
ไม่ได้ด ารงต าแหน่งอย่างเป็นทางการในหน่วยงานผู้ขอรับใบอนุญาต เช่น นักบัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับข้อมูลที่ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกับการเข้าร่วมขอรับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
ย่าน 1800 MHz ของผู้ขอรับใบอนุญาตด้วย 

  ชื่อ-สกุล อำชีพ บทบำทหน้ำที ่ หน่วยงำน 
  (ชื่อเต็มของบุคคล) (ระบุอาชพีหลัก) (บทบาทหนา้ที่ในการ

ขอรับอนุญาตให้ใช้
คลื่นความถี)่ 

(ชื่อเต็มของหน่วยงาน
กรณีไม่ได้เป็นพนักงาน
ของผู้ขอรับใบอนุญาต) 

 1)     
 2)     
 3)     
 4)     
 5)     
 6)     
 7)     
 8)     
 9)     
 10)     

 
 



 

แบบค ำขอรับใบอนุญำต 
กำรอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ส ำหรับกิจกำรโทรคมนำคม ย่ำน 1800 MHz 

แบบที ่4 ผู้มีสิทธิถือครองและเข้ำถึงข้อมูลของผู้ขอรับใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่  
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ  ลงชื่อ……..............................………………….….……. 

ส านักงานคณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ หน้า 2 จาก 2 
 

3. 3.   เอกสำรประกอบค ำขอ  
 โปรดแนบเอกสารต่อไปนีท้ี่รับรองส าเนาถูกต้องของผู้ได้รบัมอบอ านาจแต่ละราย  
 หนังสือมอบอ านาจตามกฎหมาย 
 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอ านาจและผู้รบัมอบอ านาจ 

ค ำรับรองของผู้ขอรับใบอนุญำตในกำรยื่นแบบค ำขอ 
1) ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้อ่านและเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจาย

เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
ส าหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 1800 MHz และยินยอมปฏิบัติตามข้อก าหนดทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ 

2) ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่กรอกในแบบค าขอนี้และเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขอรับใบอนุญาต
ถูกต้องครบถ้วนและเป็นความจริงทุกประการ   

3) กรณีปรากฏในภายหลังว่าข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใด หรือท าเอกสารเท็จ หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ  
เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาว่ามีคุณสมบัติเป็นผู้ขอรับใบอนุญาต ข้าพเจ้ายินยอมให้คณะกรรมการยกเลิกหรือ
เพิกถอนใบอนุญาตได้ทันที 

4) ข้าพเจ้ายอมรับว่าข้อมูลที่ปรากฏตามเอกสารฉบับนี้ จะน ามาใช้ประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 
ย่าน 1800 MHz เท่านั้น และส านักงานสงวนสิทธิ์ในการที่จะน าส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่บุคคลที่สาม ที่ได้รับ
มอบหมายจากส านักงานเพื่อด าเนินการประเมินผลข้อมูลอันเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถี่ย่าน 1800 MHz และหลักเกณฑ์อื่นที่เก่ียวข้อง 

 

 
 ลงชื่อ  …..................…..………………………….. ผู้มีอ านาจกระท าการผูกพันนิตบิุคคล (บุคคลที่ 1)  
  
          (…………………………..…....................….)  

 วัน/เดือน/ป ี…....................…………………… 
 
 ลงชื่อ  …..................…..………………………….. ผู้มีอ านาจกระท าการผูกพันนิตบิุคคล (บุคคลที่ 2)  
  
          (…………………………..…....................….)  

 วัน/เดือน/ป ี…....................…………………… 
 
 ลงชื่อ  …..................…..………………………….. ผู้มีอ านาจกระท าการผูกพันนิตบิุคคล (บุคคลที่ 3)  
  
          (…………………………..…....................….)  

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



 

แบบค ำขอรับใบอนุญำต 
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แบบท่ี 5  หนังสือยินยอมของผู้ขอรับใบอนุญำต 
 

        



 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกจิกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกจิกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ หน้ำ 1 จำก 3 
 

หนังสือยินยอมของผู้ขอรับใบอนุญำต 
 
 เพ่ือด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมมำตรำ 45 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นควำมถี่และ
ก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 และประกำศ
คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีกำรอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ส ำหรับกิจกำรโทรคมนำคม ย่ำน 1800 MHz (ประกำศฯ) ซึ่งมีผลให้
คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (คณะกรรมกำร) 
พิจำรณำและก ำหนดวิธีกำรให้ใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่โดยวิธีกำรประมูล และเพ่ือให้กระบวนกำรประมูล
เป็นไปอย่ำงเรียบร้อย มีกำรจัดกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลสำรสนเทศต่ำง ๆ อย่ำงโปร่งใส ให้กระบวนกำร
จัดสรรทรัพยำกรโทรคมนำคมของชำติเป็นไปเพ่ือประโยชน์สำธำรณะ และก่อให้เกิดกำรแข่งขันเสรีและเป็น
ธรรม  คณะกรรมกำรจึงเห็นควรจัดท ำหนังสือยินยอมของผู้ขอรับใบอนุญำต เพ่ือก ำหนดแนวปฏิบัติที่เหมำะสม
ส ำหรับผู้ขอรับใบอนุญำต ดังนี้ 
 ข้อ 1 บุคคลตำมหนังสือยินยอม 
 บุคคลที่อยู่ภำยใต้บังคับของหนังสือยินยอมฉบับนี้ ได้แก่ ผู้ขอรับใบอนุญำต ให้หมำยรวมถึง 
ผู้แทน ผู้มีสิทธิถือครองและเข้ำถึงข้อมูลสำรสนเทศ ตลอดจนผู้ที่มีควำมเกี่ยวข้องกับผู้ขอรับใบอนุญำต โดยไม่
จ ำกัดประเภทของควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้ขอรับใบอนุญำตและผู้ที่มีควำมเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ควำมสัมพันธ์ดังกล่ำว 
อำจเกิดโดยปริยำยหรือชัดแจ้ง มีกำรท ำเป็นหนังสือหรือไม่ก็ตำม ให้ถือว่ำผู้ขอรับใบอนุญำตต้องรับผิดชอบต่อ
กำรกระท ำของบุคคลดังกล่ำวตำมหนังสือยินยอมนี้ อำทิ พนักงำน ลูกจ้ำงและที่ปรึกษำของผู้ขอรับใบอนุญำต  
 ข้อ 2 ข้อมูลสำรสนเทศท่ีต้องรักษำเป็นควำมลับ (confidentiality) 
 2.1 ข้อมูลสำรสนเทศที่ต้องรักษำเป็นควำมลับตำมหนังสือยินยอมนี้ หมำยถึง 
  ก. ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่ำประมูล  
  ข. ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับรำคำ  
  ค. ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับแผนกำรด ำเนินธุรกิจ แผนกำรจัดสร้ำงโครงข่ำย นโยบำย ข้อมูล
ทำงกำรเงิน กำรตลำด ต้นทุน แผนกำรด ำเนินงำน และกำรประเมินต้นทุนกฎระเบียบต่ำง ๆ 
  ง. ข้อมูลด้ำนเทคนิค อำทิ ลักษณะประเภทโครงข่ำย อุปกรณ์ แหล่งที่มำ สถำนที่ผลิต  
ผู้จ ำหน่ำย รำคำซื้อขำย รำคำตลำด และข้อมูลที่เก่ียวข้องกับสิทธิทรัพย์สินทำงปัญญำ  
  จ. ข้อมูลด้ำนบุคลำกร กำรจัดจ้ำงบุคคล หน้ำที่ของบุคคล และรำยชื่อบุคคลที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับกำรประมูล 
  ฉ. ข้อมูลหรือพฤติกรรมอ่ืนใดไม่ว่ำจะอยู่ในรูปแบบที่เป็นรูปธรรมหรือนำมธรรมที่
เกี่ยวข้องกับกำรเสนอ กำรก ำหนดรำคำประมูล รำคำต้นทุนกำรผลิต รำยกำรทรัพย์สิน งบประมำณ หรือข้อมูล
อ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับรำคำกำรประมูล ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม 
  ช. ข้อมูลหรือพฤติกรรมอ่ืนใดที่หำกถูกเปิดเผยหรือถูกน ำไป ไม่ว่ำบำงส่วนหรือทั้งหมด
อันจะส่งผลหรืออำจส่งผลต่อกำรประเมินมูลค่ำกำรประมูลของผู้ขอรับใบอนุญำต หรือบูรณภำพของกำร
ประมูล อำทิ ข้อมูลเกี่ยวกับมำตรกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย ชื่อบุคคล หรือลักษณะของผู้ขอรับใบอนุญำต
รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรประมูล เป็นต้น 
 2.2 ข้อก ำหนดเรื่องข้อมูลสำรสนเทศที่ต้องรักษำเป็นควำมลับในหมวดนี้ ให้มีผลนับแต่ วันที่
คณะกรรมกำรเปิดให้มีกำรยื่นค ำขอรับใบอนุญำต จนถึงเวลำที่คณะกรรมกำรประกำศผลกำรประมูล ณ วันที่
กำรประมูลคลื่นควำมถ่ีสิ้นสุด 
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 ข้อ 3 ข้อจ ำกัดพฤติกรรมสมยอมในกำรตกลงรำคำประมูล  (anti-collusion behaviour) 
           3.1 ห้ำมมิให้มีกำรติดต่อ สื่อสำร ร่วมมือ ปรึกษำ เปิดเผย แลกเปลี่ยน ท ำสัญญำหรือควำมตก
ลง ในรูปแบบใด ๆ รวมถึงกำรพยำยำมกระท ำพฤติกรรมดังกล่ำว ไม่ว่ำจะโดยลำยลักษณ์อักษร สัญลักษณ์ หรือ
โดยวำจำ ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม ไม่ว่ำจะเป็นกำรสื่อสำรทำงเดียวหรือหลำยทำง ระหว่ำงบุคคลที่มิใช่ผู้ขอรับ
ใบอนุญำตฝ่ำยเดียวกันหรือผู้เกี่ยวข้องฝ่ำยเดียวกัน อันเป็นกำรจ ำกัดหรือลดกำรแข่งขันในกำรประมูลคลื่น
ควำมถีย่่ำน 1800 MHz 
 3.2 นอกเหนือไปจำกข้อก ำหนดตำมหนังสือยินยอมฉบับนี้ ให้บุคคลที่อยู่ภำยใต้บังคับของ
หนังสือยินยอมฉบับนี้อยู่ภำยใต้บังคับแห่งพระรำชบัญญัติว่ำด้วยควำมผิดเกี่ยวกับกำรเสนอรำคำต่อหน่วยงำน
ของรัฐ พ.ศ. 2542 หำกปรำกฏพฤติกำรณ์ที่เป็นลักษณะควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติดังกล่ำว  
 3.3 ข้อจ ำกัดพฤติกรรมสมยอมในกำรตกลงรำคำประมูลในหมวดนี้ ให้มีผลนับแต่วันที่
คณะกรรมกำรเปิดให้มีกำรยื่นค ำขอรับใบอนุญำต จนถึงเวลำที่คณะกรรมกำรประกำศผลกำรประมูล ณ วันที่
กำรประมูลคลื่นควำมถ่ีสิ้นสุด 
 ข้อ 4 กำรปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ ระยะเวลำ วิธีกำร และเงื่อนไขตำมประกำศฯ 
 ผู้ขอรับใบอนุญำตจะต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ ระยะเวลำ วิธีกำร และเงื่อนไขตำมประกำศฯ 
อย่ำงเคร่งครัด  
 ข้อ 5 ควำมรับผิด   
 5.1 ในกรณีมีกำรกระท ำ หรือละเว้นกำรกระท ำที่เป็นกำรฝ่ำฝืนข้อก ำหนดตำมหนังสือ
ยินยอมฉบับนี้ คณะกรรมกำรสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำตัดสิทธิกำรเข้ำร่วมกำรประมูล ริบหลักประกันในกำร
ประมูล หรือให้รับผิดชดใช้ค่ำเสียหำยหรือค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรให้ใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ย่ำน 1800 
MHz โดยกำรประมูลดังกล่ำว ตลอดจนค่ำใช้จ่ำยที่จะเกิดขึ้นหำกจะต้องมีกำรจัดประมูลคลื่นควำมถี่ใหม่ เต็ม
จ ำนวน  
 บุคคลตำมวรรคแรกยินยอมให้หักค่ำเสียหำยหรือค่ำใช้จ่ำยข้ำงต้นจำกเงินหลักประกันกำร
ประมูลเพื่อชดใช้ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้น หรือค่ำเสียหำยใด ๆ ที่มีต่อคณะกรรมกำร 
 5.2 ในกรณีที่ผู้ชนะกำรประมูลไม่ด ำเนินกำรตำมเงื่อนไขก่อนรับใบอนุญำตให้ถูกต้องและ
ครบถ้วนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ให้ถือว่ำผู้ชนะกำรประมูลสละสิทธิ์ที่จะได้รับใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่
ย่ำน 1800 MHz คณะกรรมกำรจะด ำเนินกำรริบหลักประกันกำรประมูล และผู้ชนะกำรประมูลรำยดังกล่ำว
ต้องชดใช้ค่ำเสียหำยเบื้องต้นเป็นจ ำนวนเงินไม่น้อยกว่ำ 5,619,000,000 บำท (ห้ำพันหกร้อยสิบเก้ำล้ำนบำท
ถ้วน)  
 ข้อ 6 กำรแจ้งกำรฝ่ำฝืนตำมหนังสือยินยอม 
 ผู้แจ้งเหตุ ให้เบำะแส ข้อเท็จจริง ข้อมูลสำรสนเทศ หรือกระท ำกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดเพ่ือส่ง
มอบหรือให้ได้มำซึ่งหลักฐำนอันเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินสอบสวนกำรฝ่ำฝืนข้อก ำหนดใดตำมหนังสือ
ยินยอมนี้ ผู้นั้นจะได้รับกำรรักษำข้อมูลสำรสนเทศส่วนบุคคลตลอดจนแหล่งที่มำของข้อมูลสำรสนเทศดังกล่ำว  
 ข้อ 7 กำรแสวงประโยชน์โดยมิชอบจำกข้อมูลสำรสนเทศ 
 ห้ำมมิให้บุคคลใดที่เข้ำถึงข้อมูลสำรสนเทศตำมหนังสือยินยอมนี้และข้อมูลอ่ืนใดที่ได้จำกกำร
เข้ำร่วมกำรประมูลคลื่นควำมถี่ย่ำน 1800 MHz ที่มิใช่ข้อมูลสำธำรณะ น ำข้อมูลดังกล่ำวไปใช้หรือเปิดเผยแก่
บุคคลภำยนอก ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม ไม่ว่ำกำรกระท ำดังกล่ำวจะกระท ำเพ่ือประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น 
 
 
 



 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกจิกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกจิกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ หน้ำ 3 จำก 3 
 

 ข้อ 8 กำรรับทรำบและยอมรับในหนังสือยินยอม 
 ผู้ขอรับใบอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ย่ำน 1800 MHz ซึ่งลงลำยมือชื่อในหนังสือยินยอมฉบับนี้
ถือว่ำรับทรำบและยอมรับข้อก ำหนดตำมหนังสือยินยอมนี้ 

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

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

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

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

 
 



 

แบบค ำขอรับใบอนุญำต 
กำรอนุญำตให้ใช้คลื่นควำมถี่ส ำหรับกิจกำรโทรคมนำคม ย่ำน 1800 MHz 

แบบท่ี 6  หนังสือค  ำประกันจำกธนำคำรซึ่งผู้ชนะกำรประมูลจะต้องจัดส่งภำยใน 90 วัน 
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งเป็นผู้ชนะกำรประมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ร่างฉบับวันที่ ๒๕ มิ.ย. ๕๕ 

หนังสือค  ำประกัน 

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

  ข้าพเจ้า             (ชื่อธนาคาร)     ส านักงานตั้งอยู่เลขที่         ถนน           
ต าบล/แขวง        อ าเภอ/เขต    จังหวัด         
โดย      ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันธนาคาร  ขอท าหนังสือค้ าประกันฉบับนี้ให้ไว้ต่อส านักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ส านักงาน” ดัง
มีข้อความต่อไปนี้ 

  1. ตามที่   (ใส่ชื่อนิติบุคคลผู้ชนะการประมูล)    ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ชนะการประมูล 
และ/หรือ ผู้รับใบอนุญาต” ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 1800 MHz  

  ข้าพเจ้ายอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไข ที่จะค้ าประกันชนิดเพิกถอนไม่ได้เช่นเดียวกับลูกหนี้ชั้นต้น   
ในการช าระเงินประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz ต่อส านักงานจ านวนไม่เกิน                 บาท 
(     ) ในกรณีที่      (ชื่อนิติบุคคลผู้ชนะประมูล)         .   
มิได้ปฏิบัติภาระหน้าที่ตามเงื่อนไขการช าระเงินประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
ในประกาศ โดยข้าพเจ้าตกลงจะช าระหนี้แทน     (ชื่อนิติบุคคลผู้ชนะการประมูล)             . 
ตามหนังสือค้ าประกันนี้ทั้งสิ้นทันทีที่ส านักงาน มีหนังสือแจ้งให้ช าระหนี้ และข้าพเจ้าจะไม่อ้างสิทธิใด ๆ เพื่อโต้แย้ง และ
ส านักงานไม่จ าเป็นต้องเรียกร้องให้    (ชื่อนิติบุคคลผู้ชนะการประมูล)               .
ช าระหนี้นั้นก่อน  

  2. หากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  ขยาย
ก าหนดเวลาในการช าระเงินประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz ออกไป ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้น ๆ ด้วย 

 3. ข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ าประกันนี้ไม่ว่ากรณีใด ๆ  ทั้งสิ้น 

   ข้าพเจ้าไดล้งนามและประทบัตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นส าคัญ 

 

      (ลงชื่อ)........................................................ผู้ค้ าประกัน 

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

      ต าแหน่ง..................................................... 

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

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

      ต าแหน่ง...................................................... 

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

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

      ต าแหน่ง...................................................... 



 

 

ภาคผนวก ข 
กฎการประมูล 

 
 ๑. วิธีการประมูล 

  คณะกรรมการก าหนดให้ใช้วิธีการประมูลในรูปแบบของการเปิดประมูลชุดคลื่นความถี่ย่าน            
๑๘๐๐ MHz ที่จะให้อนุญาตพร้อมกัน และด าเนินการประมูลหลายรอบ โดยราคาประมูลในแต่ละรอบ           
จะเพ่ิมข้ึนตามล าดับ (Simultaneous Ascending Bid Auction) ผู้เข้าร่วมการประมูลจะเสนอราคาส าหรับชุด
คลื่นความถี่ที่ต้องการ โดยคลื่นความถี่ย่าน ๑๘๐๐ MHz ที่จะประมูลในขั้นตอนนี้ประกอบด้วยชุดคลื่นความถี่
จ านวนสามชุด   

 ๒. คลื่นความถี่ท่ีจะน ามาประมูล และราคาประมูลรอบแรก 

  คลื่นความถี่ที่จะน ามาประมูล และราคาประมูลรอบแรกแบ่งเป็น ๓ กรณีตามคลื่นความถี่ที่จะน ามา
ประมูล ดังตารางต่อไปนี้ โดยราคาประมูลรอบแรกจะใช้ราคาขั้นต่ าของการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามข้อ  
๘ (๒) และ (๓) ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน ๑๘๐๐ MHz 

ชุดคลื่นความถี่ ย่านความถ่ี ราคาข้ันต่ า  
(ล้านบาท) 

ชุดที่ ๑ ๑๗๔๐ – ๑๗๕๕ MHz /๑๘๓๕ – ๑๘๕๐ MHz ๓๗,๔๕๗ 
ชุดที่ ๒ ๑๗๕๕ – ๑๗๗๐ MHz /๑๘๕๐ – ๑๘๖๕ MHz ๓๗,๔๕๗ 
ชุดที่ ๓ ๑๗๗๐ – ๑๗๘๕ MHz /๑๘๖๕ – ๑๘๘๐ MHz ๓๗,๔๕๗ 

  ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการประมูลสามารถเสนอราคาส าหรับชุดคลื่นความถี่ได้รอบละหนึ่งชุดเท่านั้น 

 ๓. รอบการประมูล 

  ผู้เข้าร่วมการประมูลจะทราบตารางเวลาของรอบการประมูลผ่านโปรแกรมการประมูล โดยรอบการ
ประมูลแต่ละรอบประกอบด้วยสามข้ันตอน ดังนี้ 

  ๓.๑  ขั้นตอนการเสนอราคา  

   การประมูลแต่ละรอบจะเริ่มต้นจากขั้นตอนการเสนอราคา ซึ่งขั้นตอนการเสนอราคา            
มีระยะเวลา ๑๕ นาที โดยผู้เข้าร่วมการประมูลสามารถเสนอราคาส าหรับชุดคลื่นความถี่ได้ภายใน ๑๕ นาทีนี้ 

  ๓.๒  ขั้นตอนการประมวลผล  

   ขั้นตอนการประมวลผลการเสนอราคาของผู้เข้าร่วมการประมูลจะเริ่มภายหลังจากขั้นตอนการ
เสนอราคาสิ้นสุดลง 

  ๓.๓  ขั้นตอนการรายงานผล  

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

 



ข-๒ 

 

 ๔. กระบวนการประมูล 

  ๔.๑  ราคาประมูลในแต่ละรอบ 

   ราคาประมูลในแต่ละรอบจะเพ่ิมข้ึนรอบละ ๗๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดสิบห้าล้านบาทถ้วน)  

   อนึ่ง หากไม่มีผู้เสนอราคาในชุดคลื่นความถี่ใด ๆ ในรอบก่อนหน้า ราคาประมูลของชุดคลื่น
ความถี่นั้นจะไม่เปลี่ยนแปลง  
   ๔.๒  การประมูลในรอบแรก  

   ๔.๒.๑ ผู้เข้าร่วมการประมูลทุกรายจะต้องเสนอราคาในชุดคลื่นความถี่ชุดใดชุดหนึ่ง ณ ราคาที่
คณะกรรมการก าหนดในข้อ ๒. 

   ๔.๒.๒ เกณฑ์การคัดเลือกผู้ชนะชั่วคราวส าหรับชุดคลื่นความถี่แต่ละชุดมีดังนี้ 

  กรณี เกณฑ์ 
๑) กรณีมีผู้เข้าร่วมการประมูลเสนอราคา
 เพียงหนึ่งราย 

ถือว่าผู้เข้าร่วมการประมูลรายนั้นเป็นผู้ชนะชั่วคราว 

๒) กรณีมีผู้เข้าร่วมการประมูลเสนอราคา
 ตั้งแตส่องรายขึ้นไป 

ผู้ชนะชั่วคราวจะถูกก าหนดโดยการเลือกแบบสุ่ม (random)  
จากผู้เข้าร่วมการประมูลที่เสนอราคาชุดคลื่นความถี่เดียวกัน
ในรอบนั้น ๆ 

๓)  กรณีไม่มีการเสนอราคาในคลื่นความถี่   
 ชุดใดชุดหนึ่ง 

จะไม่มีผู้ชนะชั่วคราวในชุดคลื่นความถี่นั้น 

   ๔.๒.๓ ในการประมูลรอบแรก ผู้เข้าร่วมการประมูลจะไม่สามารถใช้สิทธิในการไม่เสนอราคา 
(Waiver) และกรณีที่ผู้เข้าร่วมการประมูลไม่เสนอราคาส าหรับชุดคลื่นความถี่ใดเลย จะถือว่าผู้เข้าร่วมการ
ประมูลไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการประมูล และพ้นจากสถานะผู้เข้าร่วมการประมูล โดยคณะกรรมการสงวน
สิทธิ์ในการริบหลักประกันการประมูลของผู้เข้าร่วมการประมูลรายดังกล่าว 

 

  ๔.๓ การประมูลตั้งแต่รอบท่ีสองเป็นต้นไป 

   ๔.๓.๑ ในแต่ละรอบการประมูล ผู้เข้าร่วมการประมูลจะต้องด าเนินการดังนี้ 

    ๑) กรณีที่ผู้ เข้าร่วมการประมูลเป็นผู้ชนะชั่วคราวในคลื่นความถี่ชุดใดชุดหนึ่ง 
ผู้เข้าร่วมการประมูลสามารถเสนอราคาเพ่ิมข้ึนในชุดคลื่นความถี่ที่ตนเองเป็นผู้ชนะชั่วคราวได้ และหากไม่เสนอ
ราคาจะถือว่าผู้เข้าร่วมการประมูลยืนยันราคาเดิม         

    ๒) กรณีที่ผู้เข้าร่วมการประมูลไม่ได้เป็นผู้ชนะชั่วคราวในคลื่นความถี่ชุดใดชุดหนึ่ง 
จะต้องด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 

      ๒.๑) เสนอราคาในคลื่นความถี่ชุดใดชุดหนึ่ง 

      ๒.๒) ใช้สิทธิในการไม่เสนอราคา     

      หากผู้เข้าร่วมการประมูลไม่ด าเนินการตามข้อก าหนดข้างต้นและไม่มีสิทธิในการ
ไม่เสนอราคาเหลืออยู่ จะถือว่าผู้เข้าร่วมการประมูลรายดังกล่าวสิ้นสิทธิในการเสนอราคาในรอบต่อ ๆ ไป 



ข-๓ 

 

   ๔.๓.๒ กรณีที่ผู้เข้าร่วมการประมูลไม่ได้เป็นผู้ชนะชั่วคราวและยังมีสิทธิในการไม่เสนอราคา
เหลืออยู่ ผู้เข้าร่วมการประมูลสามารถแจ้งไม่ใช้สิทธิในการไม่เสนอราคาได้ ซึ่งผู้เข้าร่วมประมูลรายดังกล่าวจะ
สิ้นสิทธิในการเสนอราคาและสิทธิในการไม่เสนอราคาในรอบต่อ ๆ ไป 

   ๔.๓.๓ เกณฑ์การคัดเลือกผู้ชนะชั่วคราวส าหรับชุดคลื่นความถี่แต่ละชุดมีดังนี้ 

  กรณี เกณฑ์ 
๑) กรณีมีผู้เข้าร่วมการประมูลเสนอราคา
 เพียงหนึ่งราย 

ถือว่าผู้เข้าร่วมการประมูลรายนั้นเป็นผู้ชนะชั่วคราว 

๒) กรณีมีผู้เข้าร่วมการประมูลเสนอราคา
 ตั้งแต่สองรายขึ้นไป 

ผู้ชนะชั่วคราวจะถูกก าหนดโดยการเลือกแบบสุ่ม (random)  
จากผู้เข้าร่วมการประมูลที่เสนอราคาชุดคลื่นความถี่เดียวกัน
ในรอบนั้น ๆ 

๓) กรณีไม่มีการเสนอราคา แต่มีผู้ ชนะ
 ชั่วคราวในชุดคลื่นความถี่นั้น  

ให้ผู้ที่มีสถานะเป็นผู้ชนะชั่วคราวในชุดคลื่นความถี่นั้น ยังคง
เป็นผู้ชนะชั่วคราวต่อไป 

๔)  กรณีไม่มีการเสนอราคาในชุดคลื่นความถี่  
 ชุดใดชุดหนึ่งที่ไม่มีผู้ชนะชั่วคราว 

จะไม่มีผู้ชนะชั่วคราวในชุดคลื่นความถี่นั้น 

 
   ๔.๓.๔ กรณีที่มีผู้เข้าร่วมการประมูลหนึ่งรายและเป็นผู้ชนะชั่วคราวในรอบแรก ผู้ชนะชั่วคราว
ดังกล่าวในรอบแรกต้องเสนอราคาเพ่ิมไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้งในรอบที่สองเป็นต้นไป 
 
  ๕. สิทธิในการไม่เสนอราคา (Waiver) 

   ๕.๑ ผู้เข้าร่วมการประมูลแต่ละรายสามารถใช้สิทธิในการไม่เสนอราคาได้ไม่เกินสามครั้งตลอด
การประมูล ทั้งนี้ ในการประมูลรอบแรก ผู้เข้าร่วมการประมูลแต่ละรายไม่สามารถใช้สิทธิในการไม่เสนอราคา 
และจะต้องเสนอราคาส าหรับชุดคลื่นความถี่ชุดใดชุดหนึ่ง และในการประมูลตั้งแต่รอบที่สองเป็นต้นไป 
ผู้เข้าร่วมการประมูลที่เป็นผู้ชนะชั่วคราวไม่สามารถใช้สิทธิในการไม่เสนอราคาได้  

   ๕.๒ ในการประมูลตั้งแต่รอบที่สองเป็นต้นไป ผู้เข้าร่วมการประมูลที่ไม่ได้เป็นผู้ชนะชั่วคราวและ
ยังมีสิทธิในการไม่เสนอราคาเหลืออยู่ สามารถใช้สิทธิในการไม่เสนอราคาได้สองวิธี ได้แก่ 

    ๕.๒.๑ แจ้งใช้สิทธิในการไม่เสนอราคา หรือ 

    ๕.๒.๒ ไม่เสนอราคาภายในระยะเวลาตามที่ก าหนดในขั้นตอนการเสนอราคา ซึ่งสิทธิในการ    
ไม่เสนอราคาจะถูกใช้โดยอัตโนมัติ  

    ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการประมูลที่ไม่ได้เป็นผู้ชนะชั่วคราวและยังมีสิทธิในการไม่เสนอราคา
เหลืออยู่สามารถแจ้งไม่ใช้สิทธิในการไม่เสนอราคาได้ ซึ่งผู้เข้าร่วมประมูลรายดังกล่าวจะสิ้นสิทธิในการเสนอ
ราคาและสิทธิในการไม่เสนอราคาในรอบต่อ ๆ ไป 

 ๖. การเปิดเผยข้อมูล 

  ในขั้นตอนการรายงานผลของแต่ละรอบการประมูล ผู้เข้าร่วมการประมูลแต่ละรายจะได้รับแจ้งข้อมูล 
เช่น 

 



ข-๔ 

 

  ๖.๑ ราคาประมูลส าหรับชุดคลื่นความถี่แต่ละชุดของรอบถัดไป 

  ๖.๒ จ านวนการเสนอราคาในแต่ละชุดคลื่นความถี่ในรอบการประมูลที่สิ้นสุดลง 

  ๖.๓ ชุดคลื่นความถี่ที่ตนเองเป็นผู้ชนะชั่วคราว 

  ๖.๔ จ านวนสิทธิในการไม่เสนอราคาของตนเองที่เหลืออยู่ 

 ๗. การสิ้นสิทธิในการประมูล 

  ผู้เข้าร่วมการประมูลจะสิ้นสิทธิในการประมูลในกรณีดังนี้ 

  ๗.๑ กรณีที่ในการประมูลรอบแรก ผู้เข้าร่วมการประมูลไม่เสนอราคาส าหรับชุดคลื่นความถี่ใดเลย 
จะถือว่าผู้เข้าร่วมการประมูลไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการประมูล และพ้นจากสถานะเป็นผู้เข้าร่วมการประมูล 
โดยคณะกรรมการสงวนสิทธิ์ในการริบหลักประกันการประมูลของผู้เข้าร่วมการประมูลรายดังกล่าว 

  ๗.๒ ในการประมูลตั้งแต่รอบที่สองเป็นต้นไป กรณีที่ผู้เข้าร่วมการประมูลที่ไม่ได้เป็นผู้ชนะชั่วคราว
ในคลื่นความถี่ชุดใดชุดหนึ่ง ไม่ด าเนินการตามข้อก าหนดในข้อ ๔.๓.๑ และไม่มีสิทธิในการไม่เสนอราคา
เหลืออยู่ จะถือว่าผู้เข้าร่วมการประมูลรายดังกล่าวสิ้นสิทธิในการเสนอราคาในรอบต่อ ๆ ไป 

  ๗.๓ ในการประมูลตั้งแต่รอบที่สองเป็นต้นไป กรณีผู้เข้าร่วมการประมูลที่ไม่ได้เป็นผู้ชนะชั่วคราว
และยังมีสิทธิในการไม่เสนอราคาเหลืออยู่แจ้งไม่ใช้สิทธิในการไม่เสนอราคา ผู้เข้าร่วมประมูลรายดังกล่าวจะ 
สิ้นสิทธิในการเสนอราคาและสิทธิในการไม่เสนอราคาในรอบต่อ ๆ ไป 

 ๘. การสิ้นสุดการประมูล  

  การประมูลชุดคลื่นความถี่จะสิ้นสุดลงในรอบการประมูลที่ไม่มีผู้เข้าร่วมการประมูลเสนอราคาส าหรับ
ชุดคลื่นความถี่ใด ๆ และไม่มีผู้เข้าร่วมการประมูลใช้สิทธิในการไม่เสนอราคา โดยผู้ชนะชั่วคราวของแต่ละชุด
คลื่นความถี่ในรอบที่การประมูลสิ้นสุดลงจะถือเป็นผู้ชนะการประมูลชุดคลื่นความถี่ชุดนั้น ๆ  

  การประมูลจะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ชนะการประมูลลงนามรับรองราคาสุดท้ายที่ตนเสนอ และคณะกรรมการ
ประกาศผลการประมูล ณ วันที่การประมูลคลื่นความถ่ีสิ้นสุด 

  ๙. ข้อสงวนสิทธิ์ 

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


