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ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่ในระบบเอฟเอ็ม
สาหรับการให้บริการกระจายเสียง ประเภทกิจการทางธุรกิจ
โดยที่พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
สาหรับการให้บริการกระจายเสียง กาหนดให้การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ต้องกระทาโดยวิธีการประมูล
เพื่ อ ให้ ก ารเข้ า ถึ ง ทรั พ ยากรคลื่ น ความถี่ ข องทุ ก ภาคส่ ว นของสั ง คมมี ก ารแข่ ง ขั น อย่ า งเท่ า เที ย มกั น
มี ก ารให้ บ ริ ก ารกระจายเสี ย งอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ภายใต้ ก รอบระยะเวลาตามที่ ก ฎหมายก าหนด
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จึงเห็นสมควร
นาคลื่นความถี่ที่ได้มีการคืนมาตามกฎหมายในระบบเอฟเอ็ม ออกประมูลเพื่อให้การใช้คลื่นความถี่
เกิดประโยชน์สูงสุด
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่
และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก รจั ด สรรคลื่ น ความถี่ แ ละก ากั บ การประกอบกิ จ การ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๗ (๒๔)
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และมาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับ
ข้อ ๙ ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่ งชาติ เรื่ อง หลักเกณฑ์แ ละวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สาหรับการให้บริการกระจายเสียง
ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน ๒๕๖๔ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ บรรดาประกาศ ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คับ หรือ คาสั่ง อื่นใด ในส่ ว นที่ ได้ก าหนดไว้แ ล้ว
ในประกาศนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
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“การประมูล” หมายความว่า การประมูลคลื่นความถี่ โดยการแข่งขันเสนอราคาด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ภายในระยะเวลาและสถานที่ที่ กสทช. กาหนด
“ราคาขั้นต่า” หมายความว่า ราคาที่พึงรับได้ ตามประกาศเชิญชวน
“ราคาเริ่มต้น” หมายความว่า ราคาที่จะใช้เริ่มต้นการประมูล ตามประกาศเชิญชวน
“ผู้ ข อรั บ ใบอนุ ญ าต” หมายความว่ า ผู้ ยื่ น ค าขอรั บ ใบอนุ ญ าตให้ ใ ช้ ค ลื่ น ความถี่ ส าหรั บ
การให้บริการกระจายเสียง ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สาหรับการให้บริการ
กระจายเสียง ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน ๒๕๖๔
“ผู้เข้าร่วมการประมูล” หมายความว่า ผู้ขอรับใบอนุญาตที่ กสทช. พิจารณาว่ามีคุณสมบัติ
ให้เป็นผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมการประมูลตามประกาศนี้
“ผู้ชนะการประมูล” หมายความว่า ผู้เข้าร่วมการประมูลที่ กสทช. ประกาศให้เป็นผู้ชนะ
การประมูลและมีสิทธิได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามแผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม
“ประกาศเชิญชวน” หมายความว่า ประกาศเชิญชวนที่ออกตามประกาศคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สาหรับการให้บริการกระจายเสียง ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน ๒๕๖๔
“สิ่งอานวยความสะดวกด้านกระจายเสียง” หมายความว่า โครงสร้างพื้นฐานหรือสิ่งอานวย
ความสะดวกเพื่อการให้บริการกิจการกระจายเสียง ไม่ว่าจะเป็น ที่ดิน อาคาร สิ่งปลูกสร้าง เสา
ระบบสาย สายอากาศ ท่อ หรือสิ่งอื่นใดตามที่ กสทช. กาหนด
ข้อ ๔ เมื่อ กสทช. เห็นควรให้มีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่โดยวิธีการประมูล ให้ กสทช.
ออกประกาศเชิญชวนให้สาธารณชนทราบโดยทั่วกัน การอนุญาตในแต่ละครั้งอาจจัดให้มีการประมูล
คลื่นความถี่สาหรับการอนุญาตแต่ละครั้งมากกว่าหนึ่งคราวในการอนุญาตแต่ละครั้งก็ได้ โดยให้ถือว่า
เป็นการอนุญาตในครั้งเดียวกัน
จานวนคลื่นความถี่ที่จะประมูล ราคาขั้นต่า ราคาเริ่ มต้น การเสนอเพิ่มราคา และพื้นที่
ให้บริการ สาหรับคลื่นความถี่ที่จะประมูลแต่ละคราวให้เป็นไปตามที่กาหนดในประกาศเชิญชวน
การคานวณราคาขั้นต่าและราคาเริ่มต้นของคลื่นความถี่ที่จะประมูลตามประกาศนี้ ให้คานึงถึง
ปัจจัยด้านทาเลที่ตั้ง ด้านธุรกิจ สภาพเศรษฐกิจของพื้นที่ให้บริการ ความครอบคลุมประชากรในพื้นที่
ให้ บ ริ ก าร และปั จ จั ย ต้ น ทุ น ของการให้ บ ริ ก ารตลอดระยะเวลาของการให้ บ ริ ก าร โดยค านึ ง ถึ ง
ความสามารถในการเข้าร่วมประมูลของผู้ประกอบกิจการทั้งรายเล็กและรายใหญ่ ภายใต้วิธีการและกฎ
การประมูลที่มีการแข่งขันเพียงพอเพื่อให้เกิดการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อ ๕ ผู้ ใ ดประสงค์ จ ะเข้ า ร่ ว มการประมู ล ให้ ยื่ น ค าขอรั บ ใบอนุ ญ าตให้ ใ ช้ ค ลื่ น ความถี่
ตามแบบที่ ก าหนดในประกาศเชิ ญ ชวนหรื อ ตามแบบที่ ส านั ก งาน กสทช. ก าหนด แล้ ว แต่ ก รณี
พร้อมทั้งชาระค่าธรรมเนียมการขออนุญาตตามที่กาหนดในภาคผนวก ก ท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการ
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กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาต
ให้ใช้คลื่นความถี่สาหรับการให้ บริการกระจายเสียง ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ยื่นคาขอ หรือตามที่ กสทช. กาหนด โดยให้ดาเนินการตามขั้นตอน วิธีการ กาหนด
ระยะเวลาและสถานที่ที่กาหนดในประกาศเชิญชวน
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลายื่นคาขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามวรรคหนึ่งแล้ว หากคลื่นความถี่ใด
ไม่มีผู้ใดยื่นคาขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ให้สานักงาน กสทช. จัดทารายงานเสนอต่อ กสทช.
เพื่อพิจารณาการใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่และบริหารจัดการคลื่นความถี่ให้เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนต่อไป
ข้อ ๖ ผู้ขอรับใบอนุญาตที่มีสิทธิเข้าร่วมการประมูลต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นนิติบุคคลที่จัดตัง้ ขึ้นตามกฎหมายไทยที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประกอบกิจการกระจายเสียง
(๒) เป็น นิ ติบุคคลสัญชาติไ ทยและไม่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือโทรทัศน์
อันเนื่องมาจากการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ กสทช. กาหนดมาแล้วยังไม่ครบสามปี
(๓) บุคคลผู้มีอานาจกระทาการผูกพันผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีสัญชาติไทย
(๔) ไม่มีกรรมการหรือบุคคลผู้มีอานาจกระทาการผูกพันผู้ขอรับใบอนุญาตที่เคยเป็นกรรมการ
หรือบุคคลผู้มีอานาจกระทาการผูกพันของผู้รับใบอนุญาตอื่น ซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาตอันเป็นผลมาจาก
การบริหารกิจการของผู้นั้นและระยะเวลาการถูกเพิกถอนใบอนุญาตยังไม่ครบกาหนดสามปี
(๕) เป็นนิติบุคคลซึ่งมีบุคคลผู้มีสัญชาติไทยลงทุนหรือถือหุ้นอันเป็นทุนไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของทุนทั้งหมดของนิติบุคคล
(๖) เป็ น นิ ติ บุค คลซึ่ง มีบุ คคลผู้ มีสั ญชาติไทยมีอ านาจตามกฎหมายหรื อตามข้อ บังคับหรือ
ตามข้อตกลงในการออกเสียงลงคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนคะแนนเสียงที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของนิติบุคคล
ในกรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นบริษัท กรรมการไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ของจานวนกรรมการทัง้ หมด
และกรรมการผู้มีอานาจกระทาการผูก พันนิติบุคคล ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย และในกรณีผู้ขอรั บ
ใบอนุ ญาตเป็น ห้ างหุ้ น ส่ว นจากัด หรือห้ างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน หุ้นส่วนผู้จัด การหรือผู้จัด การ
ต้องเป็นบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทย
(๗) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ตามคาสั่งศาล หรือถูกศาลมีคาสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ
ตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย
(๘) ผู้ขอรับใบอนุญาต กรรมการ ผู้จัดการหรือบุคคลผู้มีอานาจกระทาการผูกพันผู้ขอรับ
ใบอนุญาต ต้องไม่เคยถูกศาลมีคาพิพากษาถึงที่สุดว่ามีโทษทางอาญาซึ่งเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ กฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม กฎหมายว่าด้วย
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การประกอบกิจการโทรคมนาคม กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร
กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายว่าด้วยยาเสพติด ความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน
ความผิดเกี่ยวกับเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการเสนอราคา
ต่อหน่วยงานของรัฐและความผิดตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ภายในระยะเวลาสองปีก่อนการยื่นขอรับใบอนุญาต
ข้อ ๗ ผู้ขอรับใบอนุญาตที่มีสิทธิเข้าร่วมการประมูล ต้องไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ตามภาคผนวก ก ท้ายประกาศนี้ โดยต้องแจ้งข้อมูลและรับรองการไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับ
ผู้ขอรับใบอนุ ญาตรายอื่น ตามแบบที่ กาหนดในประกาศเชิญชวนหรือตามแบบที่สานักงาน กสทช.
กาหนด แล้วแต่กรณี
ข้อ ๘ ให้สานักงาน กสทช. จัดทารายงานการตรวจสอบคุณสมบัติและเงื่อนไขการเป็น
ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ขอรับใบอนุญาต ให้ กสทช. หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับมอบหมาย
พิจารณาภายในสามสิบวันทาการนับแต่วันที่คาขอและเอกสารหลักฐานประกอบคาขอถูกต้องครบถ้วนแล้ว
หาก กสทช. หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับมอบหมายเห็นว่าผู้ขอรับใบอนุญาตมีสิทธิเข้าร่วมการประมูล
ให้สานักงาน กสทช. แจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตวางหลักประกันตามข้อ ๑๐
หากปรากฏว่า ผู้ขอรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งไม่มีคุณสมบัติและ/หรือมีลักษณะต้องห้าม
ตามข้อ ๖ หรือเป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันตามข้อ ๗ กสทช. หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับมอบหมาย
จะตัดรายชื่อผู้ขอรับใบอนุญาตรายดังกล่าวออกจากการเป็นผู้เข้าร่วมการประมูล ทั้งนี้ ผู้ถูกตั ดรายชื่อ
มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ กสทช. ได้ภายในสามวันทาการนับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการประมูล
เป็นการทั่วไป โดยการอุทธรณ์ต้องแสดงเหตุผลพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง และ กสทช. จะแจ้งผล
พิจารณาภายในสามสิบวันทาการนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ คาวินิจฉัยของ กสทช. ให้ถือเป็นที่สุด ทั้งนี้
การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุทาให้การประมูลสะดุดหยุดลง
ข้อ ๙ หากปรากฏข้อเท็จจริงก่อนหรือหลังการรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ว่าผู้ขอรับ
ใบอนุญาตที่เป็นผู้เข้าร่วมการประมูลหรือผู้ชนะการประมูลไม่มีคุณสมบัติและ/หรือมีลักษณะต้องห้าม
ตามข้ อ ๖ หรื อ เป็ น ผู้ ที่ มี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น ตามข้ อ ๗ หรื อ มี ก ารกระท าอั น เป็ น การขั ด ขวาง
การแข่งขัน ราคาอย่างเป็น ธรรม กสทช. จะตัด รายชื่อผู้ขอรับใบอนุญาตดังกล่าวออกจากการเป็น
ผู้เข้าร่วมการประมูลหรือผู้ชนะการประมูล แล้วแต่กรณี และจะถูกริบหลักประกันการประมูล และ
ถูกตัดสิทธิเข้าร่วมการประมูลเป็นระยะเวลาสองปีนับแต่วันที่ กสทช. ตัดรายชื่อบุคคลดังกล่าวออกจาก
การเป็นผู้เข้าร่วมการประมูล หรือผู้ชนะการประมูล และต้องชดใช้ค่าเสียหายในกรณีที่ต้องยกเลิก
การประมูลนั้น
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ข้อ ๑๐ ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องวางหลักประกันการประมูลเป็นจานวนร้อยละสิบของราคาขั้นต่า
ของคลื่นความถี่ทั้งหมดที่ประสงค์จะเข้าร่วมการประมูล ตามช่องทางที่สานักงาน กสทช. กาหนด
ให้แล้วเสร็จภายในเจ็ดวันนับแต่ได้รับแจ้งจากสานักงาน กสทช. หากไม่ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาดังกล่าว จะถูกตัดสิทธิเข้าร่วมการประมูลทันที
กรณีที่ผู้เข้าร่วมการประมูลหรือผู้ชนะการประมูล ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการประมูล กฎการประมูล
หรือเงื่อนไขก่อนรับใบอนุญาต ให้สานักงาน กสทช. ริบหลักประกันการประมูลตามวรรคหนึ่ง
ข้อ ๑๑ เมื่ อ ครบก าหนดระยะเวลาการยื่ น ค าขอรั บ ใบอนุ ญ าตในประกาศเชิ ญ ชวนแล้ ว
สานักงาน กสทช. จะประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการประมูลคลื่นความถี่ในแต่ละคราวให้ทราบเป็นการทั่วไป
ข้อ ๑๒ ในระหว่างเวลาการประมูล ผู้เข้าร่วมการประมูลมีสิทธิเสนอราคากี่ครั้งก็ได้
การเสนอราคาครั้งแรกในการประมูลจะต้องเสนอราคาที่สูงกว่าราคาเริ่มต้นของแต่ละคลื่นความถี่
การเสนอเพิ่ ม ราคาในแต่ ล ะครั้ ง จะต้ อ งเสนอราคาที่ สู ง กว่ า ราคาที่ ต นเองได้ เ สนอในครั้ ง ก่ อ นหน้ า
โดยเพิ่มขึ้นเป็นลาดับตามที่กาหนดในประกาศเชิญชวน
ข้อ ๑๓ วิธีการและเงื่อนไขการประมูล ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) การเข้าร่วมการประมูล เป็นการดาเนินการเพื่ อรับสิทธิการได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
เพื่อประกอบกิจการกระจายเสียง ประเภทกิจการทางธุรกิจ
(๒) การประมูล จะแยกตามคลื่นความถี่ในแต่ละพื้นที่การใช้งานคลื่นความถี่
(๓) การประมูลในแต่ละคลื่นความถี่ มีระยะเวลาการประมูลหกสิบนาที
(๔) เมื่อเริ่มการประมูลในแต่ละคลื่นความถี่ ผู้เข้าร่วมการประมูลจะต้องเสนอราคาครั้งแรก
ภายในห้านาทีแรกของเวลาการประมูล มิฉะนั้นจะถือว่าไม่มีเจตนาเข้าร่วมการประมูล โดยจะถูกตัดสิทธิ
การเป็นผู้เข้าร่วมการประมูลและถูกริบหลักประกันการประมูล
(๕) ในระหว่ า งระยะเวลาการประมู ล ผู้ เ ข้ า ร่ ว มการประมู ล จะทราบสถานะและล าดั บ
การมีสิทธิเป็นผู้ชนะการประมูล รวมถึงราคาต่าสุดของกลุ่มผู้มีสิทธิเป็นผู้ชนะการประมูล
(๖) การประมูลจะสิ้น สุด ลงเมื่อครบกาหนดระยะเวลาการประมูลตาม (๓) เว้นแต่กรณี
ครบกาหนดระยะเวลาการประมูลแล้ว มีผู้เข้าร่วมการประมูลเสนอราคาเท่ากัน ให้ขยายระยะเวลา
การประมูลออกไปอีกครั้งละห้านาที
ในกรณีที่มีการขยายระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง และไม่มีการเสนอราคาเพิ่มขึ้น ให้ผู้เข้าร่วม
การประมูลที่เสนอราคาเท่ากัน จับสลากเพื่อหาผู้มีสิทธิเป็นผู้ชนะการประมูล
(๗) ให้ผู้มีสิทธิเป็นผู้ชนะการประมูล ลงนามรับรองราคาสุดท้ายที่ตนเสนอ และเมื่อ กสทช.
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลให้ทราบโดยทั่วกันแล้ว ให้ถือว่าการประมูลสิ้นสุดลง
ข้อ ๑๔ ในกรณีจาเป็นเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อประโยชน์ในการบริหาร
คลื่นความถี่ให้มีประสิทธิภาพ กสทช. มีสิทธิปรับเปลี่ยนรูปแบบ กระบวนการ วิธีการและกฎการประมูล
รวมถึงการหยุด พัก หรือยกเลิกการประมูลได้
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ข้อ ๑๕ คลื่ น ความถี่ ใ ดมี ผู้ เ ข้ า ร่ ว มการประมู ล เพี ย งรายเดี ย ว ให้ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มการประมู ล
แสดงเจตนายืนยันการเข้าร่วมการประมูล โดยดาเนินการตามวิธีการและเงื่อนไขการประมูลตามข้อ ๑๓
ข้อ ๑๖ การประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูล ให้ กสทช. ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูล
คลื่ น ความถี่ที่ช นะการประมู ล ขอบเขตพื้ นที่ การใช้ง านคลื่นความถี่แต่ล ะคลื่ นความถี่ และระดับ
การใช้งานคลื่นความถี่เพื่อการประกอบกิจการกระจายเสียง
การพิจารณาระดับการใช้งานคลื่นความถี่เพื่อการประกอบกิจการกระจายเสียงตามวรรคหนึ่ง
ให้พิจารณาโดยคานึงถึงปัจจัย ดังต่อไปนี้
(๑) จานวนรวมของคลื่นความถี่ที่ชนะการประมูล ซึ่งมีขอบเขตพื้นที่การใช้งานคลื่นความถี่
เพื่อให้ บริการกระจายเสียงตามผลการจาลองการใช้งานคลื่นความถี่ (Simulation) ในหนึ่งจังหวัด
ให้ พิจารณาอนุญาตการใช้งานคลื่นความถี่ ระดับท้องถิ่น และให้ยื่นคาขออนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียง ประเภทกิจการทางธุรกิจ ระดับท้องถิ่น
(๒) จานวนรวมของคลื่นความถี่ที่ชนะการประมูล ซึ่งมีขอบเขตพื้นที่การใช้งานคลื่นความถี่
เพื่อให้บริการกระจายเสียงตามผลการจาลองการใช้งานคลื่นความถี่ (Simulation) ในสองจังหวัดขึ้นไป
ให้ พิจารณาอนุญาตการใช้งานคลื่นความถี่ ระดับภูมิภาค และให้ยื่นคาขออนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียง ประเภทกิจการทางธุรกิจ ระดับภูมิภาค
(๓) จานวนรวมของคลื่นความถี่ที่ชนะการประมูล ซึ่งมีขอบเขตพื้นที่การใช้งานคลื่นความถี่
เพื่อให้ บริการกระจายเสียงตามผลการจาลองการใช้งานคลื่นความถี่ (Simulation) ในทุกภาคของประเทศ
ให้พิจารณาอนุญาตการใช้งานคลื่นความถี่ ระดับชาติ และให้ยื่นคาขออนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง
ประเภทกิจการทางธุรกิจ ระดับชาติ ทั้งนี้ การแบ่งภาคเป็นไปตามภาคผนวก ข ท้ายประกาศนี้
ข้อ ๑๗ ผู้ชนะการประมูลแต่ละรายต้องชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เท่ากับ
ราคาที่ตนชนะการประมูล
การชาระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ให้สานักงาน กสทช. นาหลักประกัน
การประมูลของผู้ชนะการประมูลมาชาระเป็นเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในแต่ละ
คลื่นความถี่ก่อน และให้ผู้ชนะการประมูลชาระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในส่วนที่เหลือ
จนครบถ้วนในแต่ละคลื่นความถี่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการเป็นผู้ชนะการประมูล
เงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ยังไม่รวมภาษี ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และดอกเบี้ย
ตามที่กฎหมายกาหนด
กรณีที่ผู้ชนะการประมูลไม่ชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ให้ครบถ้วนภายใน
ระยะเวลาที่ กาหนด จะถือว่า ผู้ชนะการประมูลกระทาผิ ด เงื่อ นไขตามประกาศนี้ และให้ กสทช.
เพิกถอนผลการประมูล
ผู้ชนะการประมูลที่ไม่ชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่กาหนด จะต้องชดใช้
ค่าเสียหายในกรณีที่ต้องจัดการประมูลใหม่ และมิให้ผู้ขอรับใบอนุญาตรายดังกล่าวเข้าร่วมการประมูล

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓๑๑ ง

หนา้ ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

เป็นระยะเวลาสองปีนับแต่วันที่ กสทช. ตัดรายชื่อผู้ขอรับใบอนุญาตดังกล่าวออกจากการเป็นผู้เข้าร่วม
การประมูลหรือผู้ชนะการประมูล แล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๘ เมื่อผู้ชนะการประมูลชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถีต่ ามข้อ ๑๗ แล้ว
ให้ถือว่าผู้ชนะการประมูลเป็นผู้มีสิทธิได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ เพื่อประกอบกิจการกระจายเสียง
ประเภทกิ จ การทางธุ ร กิ จ และให้ ด าเนิ น การแจ้ ง ข้ อ มู ล สิ่ ง อ านวยความสะดวกด้ า นกระจายเสี ย ง
เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามหมวด ๕ ของประกาศคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาต
ให้ใช้คลื่นความถี่ สาหรับการให้บริการกระจายเสียง ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ต่อไป
ในกรณี สิ่ ง อ านวยความสะดวกด้านกระจายเสีย งที่ผู้ ช นะการประมูล แจ้ งไว้ ต ามวรรคหนึ่ ง
ยังไม่พร้อมให้บริการ ผู้ชนะการประมูลจะต้องดาเนินการเพื่อให้สิ่งอานวยความสะดวกด้านกระจายเสียง
พร้อมให้บริการกระจายเสียงตามแผนการให้บริการหรือแผนการลงทุนภายในหกเดือนนับแต่วันที่ได้รับ
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่จาก กสทช. ทั้งนี้ อาจยื่นขอขยายระยะเวลาต่อ กสทช. เป็นการล่วงหน้า
ก่อนครบกาหนดไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยการขยายระยะเวลาให้กระทาได้ครั้งละไม่เกินสามเดือน และ
ขอขยายได้ไม่เกินสองครั้ง
ข้อ ๑๙ การพิจารณาอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ การออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ สิทธิและ
หน้าที่ของผู้รับใบอนุญาต และการกากับดูแลการใช้งานคลื่นความถี่ ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่ง ชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สาหรับการให้บริการกระจายเสียง ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน ๒๕๖๔
ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕64
พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ทาหน้าที่ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

-๑-

ภาคผนวก ก
การพิจารณาผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
_________________
“ผู้ ที่มีผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น ” หมายความว่า ผู้ เข้าร่ว มการประมูล ที่ เป็น ผู้ มีส่ ว นได้เสี ยในกิ จ การ
ของผู้เข้าร่วมการประมูลอื่น ในการประมูลคลื่นความถีซ่ ึ่งมีพื้นที่ให้บริการเดียวกัน
การมีส่วนได้เสียของผู้เข้าร่วมการประมูล ได้แก่ การที่ผู้เข้าร่วมการประมูลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กัน
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น ในเชิ งบริ ห าร โดยหุ้ น ส่ ว นผู้ จัด การ กรรมการผู้ มี อ านาจกระท าการแทน
กรรมการผู้จัดการ หรือผู้มีอานาจสูงสุดในการดาเนินงานในกิจการของผู้เข้าร่วมการประมูลรายหนึ่ง มีอานาจ
หรือสามารถใช้อานาจในการบริหารจัดการกิจการของผู้เข้าร่วมการประมูลอีกรายหนึ่งหรือ หลายราย ที่เข้าร่วม
การประมูล
(๒) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนรายใหญ่ในห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล หรือผู้เป็น
หุ้นส่วนไม่จากัดความรับผิด หรือหุ้นส่วนรายใหญ่ ในห้างหุ้นส่วนจากัด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจากัด
หรือบริษัทมหาชนจากัด เป็นหุ้นส่วนรายใหญ่ในห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล หรือห้างหุ้นส่วนจากัด หรือเป็น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจากัด หรือบริษัทมหาชนจากัดอีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เข้าร่วมการประมูล
คาว่า “ผู้ ถือหุ้ น รายใหญ่ หรื อหุ้น ส่ว นรายใหญ่ ” ให้ ห มายความว่า บุคคลที่ถือ หุ้ น ในผู้เข้าร่วมการ
ประมูลเกินกว่าร้อยละสิบของจานวนหุ้นที่มสี ิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมการประมูลนั้น
(๓) มีความสั มพัน ธ์ กัน ในลั ก ษณะไขว้ กันระหว่า ง (๑) และ (๒) โดยหุ้ นส่ ว นผู้ จัดการ กรรมการ
ผู้มีอานาจกระทาการแทน กรรมการผู้จัดการ หรือผู้มีอานาจสูงสุดในการดาเนินงานในกิจการของผู้เข้าร่วมการ
ประมูลรายหนึ่ง เป็นหุ้นส่วนรายใหญ่ในห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล หรือห้างหุ้นส่วนจากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ในบริษัทจากัด หรือบริษัท มหาชนจากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เข้าร่วมการประมูล
ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้มีอานาจกระทาการแทน กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้มีอานาจสูงสุดในการดาเนินงานในกิจการ ผู้เป็นหุ้นส่วนรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยที่ตนเอง
เป็นผู้ใช้อานาจในการบริหารที่แท้จริงหรือเป็นหุ้นส่วนรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่แท้จริงของห้างหุ้นส่วน
สามัญนิติบุคคล หรือห้างหุ้นส่วนจากัด หรือบริษัทจากัด หรือบริษัทมหาชนจากัดแล้วแต่กรณี และห้างหุ้นส่วน
สามัญนิติบุคคล หรือห้างหุ้นส่วนจากัด หรือบริษัทจากัด หรือบริษัทมหาชนจากัดที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประมูล
คราวเดียวกัน ให้ถือว่าผู้เข้าร่วมการประมูลนั้น มีความสัมพันธ์กันตาม (๑) (๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี

-๒-

ภาคผนวก ข
การแบ่งภาค
_________________
การแบ่งภาคเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการกระจายเสี ยง
ให้แบ่งออกเป็น ๕ ภาค ดังนี้
ภาค
พื้นที่การใช้งานคลื่นความถี่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
๑. กรุงเทพมหานคร
๒. จังหวัดนครปฐม
๓. จังหวัดนนทบุรี
๔. จังหวัดปทุมธานี
๕. จังหวัดสมุทรปราการ
๖. จังหวัดสมุทรสงคราม
๗. จังหวัดสมุทรสาคร
ภาคเหนือ

๑. จังหวัดลาปาง
๒. จังหวัดแพร่
๓. จังหวัดตาก
๔. จังหวัดเชียงใหม่
๕. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
๖. จังหวัดลาพูน
๗. จังหวัดพิษณุโลก
๘. จังหวัดเพชรบูรณ์
๙. จังหวัดสุโขทัย
๑๐. จังหวัดอุตรดิตถ์
๑๑. จังหวัดเชียงราย
๑๒. จังหวัดพะเยา
๑๓. จังหวัดน่าน
๑๔. จังหวัดนครสวรรค์
๑๕. จังหวัดอุทัยธานี
๑๖. จังหวัดกาแพงเพชร
๑๗. จังหวัดพิจิตร

-๓-

ภาค
ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พื้นที่การใช้งานคลื่นความถี่
๑. จังหวัดจันทบุรี
๒. จังหวัดตราด
๓. จังหวัดระยอง
๔. จังหวัดชลบุรี
๕. จังหวัดสุพรรณบุรี
๖. จังหวัดกาญจนบุรี
๗. จังหวัดชัยนาท
๘. จังหวัดสิงห์บุรี
๙. จังหวัดปราจีนบุรี
๑๐. จังหวัดนครนายก
๑๑. จังหวัดฉะเชิงเทรา
๑๒. จังหวัดสระแก้ว
๑๓. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑๔. จังหวัดอ่างทอง
๑๕. จังหวัดลพบุรี
๑๖. จังหวัดสระบุรี
๑๗. จังหวัดราชบุรี
๑๘. จังหวัดเพชรบุรี
๑. จังหวัดขอนแก่น
๒. จังหวัดมหาสารคาม
๓. จังหวัดกาฬสินธุ์
๔. จังหวัดร้อยเอ็ด
๕. จังหวัดยโสธร
๖. จังหวัดอานาจเจริญ
๗. จังหวัดอุบลราชธานี
๘. จังหวัดศรีสะเกษ
๙. จังหวัดสุรินทร์
๑๐. จังหวัดนครราชสีมา
๑๑. จังหวัดบุรีรัมย์
๑๒. จังหวัดชัยภูมิ
๑๓. จังหวัดอุดรธานี
๑๔. จังหวัดหนองคาย

-๔-

ภาค

ภาคใต้

พื้นที่การใช้งานคลื่นความถี่
๑๕. จังหวัดหนองบัวลาภู
๑๖. จังหวัดเลย
๑๗. จังหวัดนครพนม
๑๘. จังหวัดสกลนคร
๑๙. จังหวัดบึงกาฬ
๒๐. จังหวัดมุกดาหาร
๑. จังหวัดสงขลา
๒. จังหวัดสตูล
๓. จังหวัดยะลา
๔. จังหวัดปัตตานี
๕. จังหวัดนราธิวาส
๖. จังหวัดภูเก็ต
๗. จังหวัดพังงา
๘. จังหวัดกระบี่
๙. จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๐. จังหวัดตรัง
๑๑. จังหวัดพัทลุง
๑๒. จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๑๓. จังหวัดระนอง
๑๔. จังหวัดชุมพร
๑๕. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

