
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ  
ต่อ 

(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูล 
คลื่นความถี่ในระบบเอฟเอ็ม สำหรับการให้บริการกระจายเสียง  

ประเภทกิจการทางธุรกิจ พ.ศ. ... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงาน กสทช. 
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ความเปน็มา เหตุผล และความจำเปน็ 

 

1. ตามมาตรา 83 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่กำกับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 กำหนดระยะเวลาการถือครอง หรือใช้งาน
คลื่นความถี่จนถึงระยะเวลาสูงสุดที่กำหนดไวใ้นแผนแม่บทบริหารคลื่นความถี่ (พ.ศ. 2555) ตามยุทธศาสตร์การคืน
คลื่นความถี่ ข้อ 8.2.3.1 ที่กำหนดให้การถือครองคลื่นความถี่ได้จนถึงวันที่ 3 เมษายน 2560 ประกอบกับคำสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่  76/2559 เรื่อง มาตรการส่งเสริมการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ข้อ 7 ซึ่งกำหนดให้ กสทช.      
หรือสำนักงาน กสทช. ดำเนินการเรียกคืนคลื่นความถี่ เพื่อนำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่       
ตามแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ (พ.ศ. 2555) นับแต่วันครบกำหนดแผนแม่บทบริหารคลื่นความถี่ดังกล่าว 
ระยะเวลาในการใช้งานหรือถือครองคลื่นความถี่ภายใต้คำสั่ง คสช. ดังกล่าว จึงนับต่อไปอีก 5 ปี นับแต่           
วันที่ 3 เมษายน 2560 ดังนั้น ระยะเวลาในการถือครองคลื่นความถี่ของผู้รับอนุญาตตามมาตรา 83 ดังกล่าว จะ
สิ้นสุดลงในวนัที่ 3 เมษายน 2565 

2. ตามมาตรา 41 ประกอบมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และ
กำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 
กำหนดให้การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ที่ไม่ใช่ (1) คลื่นความถี่ที่มีเพียงพอต่อการใช้งาน และ (2) คลื่นความถี่
ที่ กสทช. ประกาศกำหนดให้นำไปใช้ในกิจการเพื่อบริการสาธารณะ ความมั่นคงของรัฐ หรือกิจการอื่นที่      
ไม่แสวงหากำไร ให้ดำเนินการโดยวิธีการประมูลคลื่นความถี่ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ กสทช. ประกาศ
กำหนด ประกอบกับร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับการ
ให้บริการกระจายเสียง พ.ศ. ... ได้กำหนดวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ไว้สอดคล้องกับบทบัญญัติข้างต้น 
กล่าวคือ คลื่นความถี่ที่ใช้สำหรับให้บริการกระจายเสียง ซึ่งมิใช่คลื่นความถี่ตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ให้อนุญาตโดยวิธีการประมูล และคลื่นความถี่ที่ใช้สำหรับการให้บริการกระจายเสียง 
ประเภทกิจการบริการสาธารณะ และประเภทกิจการบริการชุมชน ใหอ้นุญาตโดยวิธีการอืน่นอกจากการประมลู 
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3. ที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 ได้มีมติเห็นชอบ
แผนการดำเนินงานในการพิจารณาอนุญาตให้ใช้คลื่นความถีแ่ละประกอบกิจการกระจายเสียง สำหรับคลื่นความถี่
ตามแผนความถี่วิทยุกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม และระบบ เอ.เอ็ม เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านระบบการใช้งาน 
คลื่นความถี่วิทยุกระจายเสียงไปสู่ระบบการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้งานคลื่นความถี่และ
ประกอบกิจการกระจายเสียง 

4. เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านระบบการใช้งานคลื่นความถี่วิทยุกระจายเสียงไปสู่ระบบการ
อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้งานคลื่นความถี่และประกอบกิจการกระจายเสียงตามแนวทางที่ 
มติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 กำหนด สำนักงาน กสทช. จึงได้จัดทำ
ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับการให้บริการกระจายเสียง ขึ้น 
โดยได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และ
กำกับการประกอบกิจการ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 ซึ่งที่ประชุม 
กสทช. ครั้งที่ 17/2564 เมื่อวันพุธที่ 8 กันยายน 2564 ได้มีมติเห็นชอบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ
และแนวทางการดำเนินการต่อร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับการให้บริการกระจายเสียง
รวมทั้งประเด็นที่ได้มีการชี้แจงภายหลังการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างกระบวนการ 
ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลใช้บังคับต่อไป ทั้งนี้ ด้วยข้อ 9 ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับการให้บริการกระจายเสียง กำหนดให้กรณีที่ กสทช. เห็นควรให้มี
การอนุญาตโดยวิธีการประมูล จะต้องออกประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประมูล 
สำนักงาน กสทช. จึงได้จัดทำร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่
ในระบบเอฟเอ็ม สำหรับการให้บริการกระจายเสียง ประเภทกิจการทางธุรกิจ พ.ศ. ... เพื่อรองรับการ
ดำเนินการดังกล่าว โดยประชุม กสทช. ครั้งที่ 19/2564 เมื่อวันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 ได้มีมติเห็นชอบใน
หลักการร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่ในระบบเอฟเอ็ม 
สำหรับการให้บริการกระจายเสียง ประเภทกิจการทางธุรกิจ พ.ศ. ... พร้อมทั้งมอบหมายให้สำนักงาน กสทช. 
นำร่างประกาศไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่
และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ต่อไป 
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สรุปสาระสำคญั 

 
ร่างประกาศฉบับนี้ เป็นการดำเนินการตามข้อ ๙ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และ

วิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับการให้บริการกระจายเสียง  ซึ่งกำหนดให้กรณีที่ กสทช. เห็นควรให้มี
การอนุญาตโดยวิธีการประมูล จะต้องออกประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประมูล ทั้งนี้ 
การออกประกาศที่มีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไปจะต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและ
ประชาชนทั่วไป ตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เสียก่อน  

สาระสำคัญของร่างประกาศฉบับนี้ เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
ประมูลซึ่งใช้บังคับเป็นการทั่วไป โดยในกรณีที่ กสทช. เห็นควรให้มีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่โดยวิธีการ
ประมูลจะออกประกาศเชิญชวนให้สาธารณชนทราบโดยทั่วกัน ซึ่งการอนุญาตในแต่ละครั้งอาจจัดให้มีการ
ประมูลคลื่นความถี่สำหรับการอนุญาตแต่ละครั้งมากกว่าหนึ่งคราวในการอนุญาตในแต่ละครั้งก็ได้ โดยให้ถือ
ว่าเป็นการอนุญาตในครั้งเดียวกัน 

ประกาศเชิญชวนดังกล่าว อย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ตามข้อ ๑๐ ของประกาศ กสทช. 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับการให้บริการกระจายเสียง ดังต่อไปนี้ 

(๑) แผนความถี่วิทยุ และคลื่นความถี่ที่จะมีการประมูล 

(๒) ประเภทใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 

(๓) กิจการที่สามารถใช้คลื่นความถี่ที่จะมีการอนุญาตนั้นประกอบกิจการได้ 

(๔) ราคาขั้นต่ำ ราคาเริ่มต้น การเสนอเพ่ิมราคา และเงื่อนไขการประมูล 

(๕) เงื่อนไขการเป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

(๖) ขั้นตอน วิธีการ และกำหนดระยะเวลาการยื่นคำขอรับใบอนุญาต 

(๗) กำหนดการและสถานที่ยื่นคำขอรับใบอนุญาต 

(๘) การชำระค่าธรรมเนียมการขออนุญาตและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 

(๙) อายุใบอนุญาต ขอบเขตพ้ืนที่การให้บริการ 

(๑๐) รายละเอียดอ่ืนตามที่ กสทช. กำหนด 
 

ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และเงื่อนไขการเป็น
ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันตามร่างประกาศฉบับนี้ และวางหลักประกันการประมูลให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา
ที่กำหนด จึงจะสามารถเข้าร่วมการประมูลได้ โดยจะมีการประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประมูลคลื่นความถี่  
ในแต่ละคราวให้ทราบเป็นการทั่วไป หากปรากฏข้อเท็จจริงก่อนหรือหลังการรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ว่า
ผู้ขอรับใบอนุญาตที่เป็นผู้เข้าร่วมการประมูลหรือผู้ชนะการประมูลไม่มีคุณสมบัติและ/หรือมีลักษณะต้องห้าม  
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หรือมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม กสทช. จะตัด
รายชื่อผู้ขอรับใบอนุญาตดังกล่าวออกจากการเป็นผู้เข้าร่วมการประมูลหรือผู้ชนะการประมูล แล้วแต่กรณี 
และจะถูกริบหลักประกันการประมูล และถูกตัดสิทธิเข้าร่วมการประมูลเป็นระยะเวลาสองปีนับแต่วันที่
คณะกรรมการตัดรายชื่อบุคคลดังกล่าวออกจากการเป็นผู้เข้าร่วมการประมูลหรือผู้ชนะการประมูล และต้อง
ชดใช้ค่าเสียหายในกรณีที่ต้องยกเลิกการประมูลนั้น 

ในระหว่างเวลาการประมูล ผู้เข้าร่วมการประมูลมีสิทธิเสนอราคากี่ครั้งก็ได้ โดยเพิ่มขึ้นเป็น
ลำดับตามที่กำหนดในประกาศเชิญชวน และจะต้องปฏิบัติตามวิธีการและเงื่อนไขการประมูล ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในร่างประกาศนี้  

เมื่อครบกำหนดเวลาการประมูล ให้ผู้มีสิทธิเป็นผู้ชนะการประมูล ลงนามรับรองราคาสุดท้าย 
ที่ตนเสนอ และเมื่อ กสทช. ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลให้ทราบโดยทั่วกันแล้ว ให้ถือว่าการประมูลสิ้นสุดลง 

การประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูล จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับรายชื่อผู้ชนะการประมูล คลื่น
ความถี่ที่ชนะการประมูล ขอบเขตพื้นที่การใช้งานคลื่นความถี่แต่ละคลื่นความถี่ และระดับการใช้งานคลื่น
ความถี่เพื่อการประกอบกิจการกระจายเสียง โดยการพิจารณาระดับการใช้งานคลื่นความถี่ มีปัจจัยในการ
พิจารณา ดังต่อไปน้ี 

(๑) จำนวนรวมของคลื่นความถี่ที่ชนะการประมูล ซึ่งมีขอบเขตพ้ืนที่การใช้งานคลื่นความถี่ 

ในจังหวัดหนึ่งจังหวัด ให้พิจารณาอนุญาตการใช้งานคลื่นความถี่ ระดับท้องถิ่น และให้ยื่นคำ
ขออนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง ประเภทกิจการทางธุรกิจ ระดับท้องถิ่น 

(๒) จำนวนรวมของคลื่นความถี่ที่ชนะการประมูล ซึ่งมีขอบเขตพ้ืนที่การใช้งานคลื่นความถี่  

ในสองจังหวัดขึ้นไป ให้พิจารณาอนุญาตการใช้งานคลื่นความถี่ ระดับภูมิภาค และให้ยื่นคำ
ขออนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง ประเภทกิจการทางธุรกิจ ระดับภูมิภาค 

(๓) ผู้จำนวนรวมของคลื่นความถี่ที่ชนะการประมูล ซึ่งมีขอบเขตพื้นที่การใช้งานคลื่น
ความถี่ ในทุกภาคของประเทศ ให้พิจารณาอนุญาตการใช้งานคลื่นความถี่ ระดับชาติ และให้ยื่นคำขออนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียง ประเภทกิจการทางธุรกิจ ระดับชาติ ทั้งนี้ การแบ่งภาค จะมีการแบ่งออกเป็น  
๕ ภาค ตามภาคผนวก ข ของร่างประกาศฉบับนี้  

ผู้ชนะการประมูลแต่ละรายจะต้องชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เท่ากับราคา
ที่ตนชนะการประมูล ภายในระยะเวลาที่กำหนด และดำเนินการแจ้งข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกระจาย
เสียงเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามหมวด ๕ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับการให้บริการกระจายเสียง ต่อไป โดยการพิจารณาอนุญาตให้ใช้
คลื่นความถี่ การออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ สิทธิและหน้าที่ของผู้รับใบอนุญาต และการกำกับดูแลการใช้
งานคลื่นความถี่ ให้เป็นไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับ
การให้บริการกระจายเสียง         
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(ร่าง) 
ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่ ในระบบเอฟเอ็ม 
สำหรับการให้บริการกระจายเสียง ประเภทกิจการทางธุรกิจ พ.ศ. ... 

____________________ 
 
  โดยที่พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื ่นความถี ่ และกำกับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และประกาศคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้
คลื่นความถี่สำหรับการให้บริการกระจายเสียง พ.ศ. .... กำหนดให้การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ต้องกระทำ
โดยวิธีการประมูล ประกอบกับใกล้ครบระยะเวลาตามกฎหมายที่คณะกรรมการจะต้องเรียกคืนบรรดาคลื่น
ความถี่ที ่ใช้ในกิจการกระจายเสียงในระบบเอฟเอ็มแล้ว สมควรที ่จะต้องนำคลื ่นความถี ่ในระบบ 
เอฟเอ็มดังกล่าวออกประมูลเพื่อให้การใช้คลื่นความถี่เกิดประโยชน์สูงสุด 
 
  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๔) และ (๒๔) มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ แห่ง
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ และ 
ข้อ ๙ แห่งประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
เรื ่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื ่นความถี ่สำหรับการให้บริการกระจายเสียง  พ.ศ. .... 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ 
ดังต่อไปนี ้
 
  ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ข้อ ๒ บรรดาประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับหรือคำสั่งอื่นใด ในส่วนที่มีกำหนดไว้แล้วใน
ประกาศนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน 
 
  ข้อ ๓ ในประกาศน้ี 
  “การประมูล” หมายความว่า การประมูลคลื ่นความถี ่ โดยการแข่งขันเสนอราคา 
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส ์ภายในระยะเวลาและสถานที่ที่คณะกรรมการกำหนด 
  “ราคาขั้นต่ำ” หมายความว่า ราคาที่พึงรับได ้ตามประกาศเชิญชวน 
  “ราคาเริ่มต้น” หมายความว่า ราคาที่จะใช้เริ่มต้นการประมูล ตามประกาศเชิญชวน 
  “ผู้ขอรับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับการ
ให้บริการกระจายเสียง ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับการให้บริการกระจาย
เสียง พ.ศ. ... 
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  “ผู้เข้าร่วมการประมูล” หมายความว่า ผู้ขอรับใบอนุญาตที่คณะกรรมการพิจารณาว่ามี
คุณสมบัติให้เป็นผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมการประมูลตามประกาศนี ้
  “ผู้ชนะการประมูล” หมายความว่า ผู้เข้าร่วมการประมูลที่คณะกรรมการประกาศให้เป็น
ผู้ชนะการประมูลและมีสิทธิได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามแผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบ
เอฟเอ็ม    
  “ประกาศเชิญชวน” หมายความว่า ประกาศเชิญชวนที่ออกตามประกาศคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาต
ให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับการให้บริการกระจายเสียง พ.ศ. ... 
 
  ข้อ ๔ เมื่อคณะกรรมการเห็นควรให้มีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่โดยวิธีการประมูล 
ให้คณะกรรมการออกประกาศเชิญชวนให้สาธารณชนทราบโดยทั่วกัน การอนุญาตในแต่ละครั้งอาจจัดให้มี
การประมูลคลื่นความถี่สำหรับการอนุญาตแต่ละครั้งมากกว่าหนึ่งคราวในการอนุญาตในแต่ละครั้งก็ได ้โดย
ให้ถือว่าเป็นการอนุญาตในครั้งเดียวกัน 
  จำนวนคลื่นความถี่ที่จะประมูล ราคาขั้นต่ำ ราคาเริ่มต้น การเสนอเพิ่มราคา และพื้นที่
ให ้บร ิการสำหร ับคล ื ่นความถ ี ่ที่ จะประม ูลแต ่ละคราวให ้ เป ็นไปตามท ี ่กำหนดในประกาศ 
เชิญชวน  
 การคำนวณราคาขั้นต่ำและราคาเริ่มต้นของคลื่นความถี่ที่จะประมูลตามประกาศนี้ ให้
คำนึงถึงปัจจัยด้านทำเลที่ตั้ง ด้านธุรกิจ สภาพเศรษฐกิจของพื้นที่ให้บริการ ความครอบคลุมประชากรใน
พื้นที ่ให้บริการ และปัจจัยต้นทุนของการให้บริการตลอดระยะเวลาของการให้บริการ โดยคำนึงถึง
ความสามารถในการเข้าร่วมประมูลของผู้ประกอบกิจการทั้งรายเล็กและรายใหญ่ ภายใต้วิธีการและ 
กฎการประมูลที่มีการแข่งขันเพียงพอเพ่ือให้เกิดการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 ข้อ ๕ ผู้ใดประสงค์จะเข้าร่วมการประมูลให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตาม
แบบที่กำหนดในประกาศเชิญชวนหรือตามแบบที่สำนักงาน กสทช. กำหนด แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งชำระ
ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตตามที่กำหนดในภาคผนวก ก ท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
สำหรับการให้บริการกระจายเสียง พ.ศ. .... ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ยื่นคำขอ หรือตามที่คณะกรรมการ
ประกาศกำหนด โดยให้ดำเนินการตามขั้นตอน วิธีการ กำหนดระยะเวลา และสถานที่ที่กำหนดในประกาศ 
เชิญชวน  
 เมื่อสิ้นสุดระยะเวลายื่นคำขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามวรรคหนึ่งแล้ว หากคลื่น
ความถี่ใดไม่มีผู้ใดยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่  ให้สำนักงาน กสทช. จัดทำรายงานเสนอต่อ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาการใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่และบริหารจัดการคลื่นความถี่ให้เป็นไปโดยมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนต่อไป 
  
 ข้อ ๖ ผู้ขอรับใบอนุญาตที่มีสิทธิเข้าร่วมการประมูลต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม ดังต่อไปน้ี 
  (๑) เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประกอบ
กิจการกระจายเสียง  
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  (๒) เป็นนิติบุคคลสัญชาติไทยและไม่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
อันเนื่องมาจากการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศกำหนดมาแล้วยังไม่ครบ
สามป ี
  (๓) บุคคลผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีสัญชาติไทย 
  (๔) ไม่มีกรรมการหรือบุคคลผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันผู้ขอรับใบอนุญาตที่เคยเป็น
กรรมการหรือบุคคลผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันของผู้รับใบอนุญาตอื่น ซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาตอันเป็นผล
มาจากการบริหารกิจการของผู้นั้นและระยะเวลาการถูกเพิกถอนใบอนุญาตยังไม่ครบกำหนดสามปี 
  (๕) เป็นนิติบุคคลซึ่งมีบุคคลผู้มีสัญชาติไทยลงทุนหรือถือหุ้นอันเป็นทุนไม่น้อยกว่า
สามในสี่ของทุนทั้งหมดของนิติบุคคล 
  (๖) เป็นนิติบุคคลซึ่งมีบุคคลผู้มีสัญชาติไทยมีอำนาจตามกฎหมายหรือตามข้อบังคับ
หรือตามข้อตกลงในการออกเสียงลงคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนคะแนนเสียงที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของนิติบุคคล 
  ในกรณีผู ้ขอรับใบอนุญาตเป็นบริษัท กรรมการไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวน 
กรรมการทั้งหมดและกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันนิติบุคคล ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย และในกรณี 
ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน หุ้นส่วนผู้จัดการหรือผู้จัดการ
ต้องเป็นบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทย 
  (๗) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ตามคำสั่งศาล หรือถูกศาลมีคำสั่ง
ให้ฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย 
  (๘) ผู้ขอรับใบอนุญาต กรรมการ ผู้จัดการหรือบุคคลผู้มีอำนาจกระทำการผูกพัน 
ผู้ขอรับใบอนุญาต ต้องไม่เคยถูกศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่ามีโทษทางอาญาซึ่งเป็นความผิดตามกฎหมาย
ว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ กฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม กฎหมายว่า
ด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า กฎหมายว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสาร กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายว่าด้วยยาเสพติด ความผิดมูลฐานตามกฎหมาย
ฟอกเงิน ความผิดเกี่ยวกับเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการเสนอ
ราคาต่อหน่วยงานของรัฐและความผิดตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ภายในระยะเวลาสองปีก่อนการยื่นขอรับใบอนุญาต 
  
 ข้อ ๗ ผู้ขอรับใบอนุญาตที่มีสิทธิเข้าร่วมการประมูล ต้องไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
ตามภาคผนวก ก โดยต้องแจ้งข้อมูลและรับรองการไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ขอรับใบอนุญาตราย
อื่นตามแบบแสดงความสัมพันธใ์นเชิงบริหารและความสัมพันธ์ในเชิงทุน ที่กำหนดในประกาศเชิญชวนหรือ
ตามแบบที่สำนักงาน กสทช. กำหนด แล้วแต่กรณ ี
  
 ข้อ ๘ ให้สำนักงาน กสทช. จัดทำรายงานการตรวจสอบคุณสมบัติและเงื่อนไขการเป็นผู้ที่
มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ขอรับใบอนุญาต ให้คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับมอบหมาย
พิจารณาภายในสามสิบวันทำการนับแตว่ันทีค่ำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอถูกต้องครบถ้วนแล้ว 
หากคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับมอบหมายเห็นว่าผู้ขอรับใบอนุญาตมีสิทธิเข้าร่วมการ
ประมูล ให้สำนักงาน กสทช. แจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตวางหลักประกันตามข้อ ๙ 
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 หากปรากฏว่า ผู ้ขอรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งไม่มีคุณสมบัติและ/หรือมีลักษณะ
ต้องห้ามตามข้อ ๖ หรือมีผลประโยชน์ร่วมกันตามข้อ ๗ คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับ
มอบหมายจะตัดรายชื่อผู้ขอรับใบอนุญาตรายดังกล่าวออกจากการเป็นผู้เข้าร่วมการประมูล ทั้งนี้ ผู้ถูกตัด
รายชื่อมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการได้ภายในสามวันทำการนับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการ
ประมูลเป็นการทั่วไป โดยการอุทธรณ์ต้องแสดงเหตุผลพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการจะแจ้ง
ผลพิจารณาภายในสามสิบวันทำการนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สุด 
ทั้งนี ้การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตใุห้การประมูลสะดุดหยุดลง 
  
 ข้อ ๙ หากปรากฏข้อเท็จจริงก่อนหรือหลังการรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ว่า ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตที่เป็นผู้เข้าร่วมการประมูลหรือผู้ชนะการประมูลไม่มีคุณสมบัติและ/หรือมีลักษณะต้องห้ามตาม
ข้อ ๖ หรือมีผลประโยชน์ร่วมกันตามข้อ ๗ หรือมีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรม คณะกรรมการจะตัดรายชื่อผู้ขอรับใบอนุญาตดังกล่าวออกจากการเป็นผู้เข้าร่วมการประมูลหรือ 
ผู้ชนะการประมูล แล้วแต่กรณี และจะถูกริบหลักประกันการประมูล และถูกตัดสิทธิเข้าร่วมการประมูล
เป็นระยะเวลาสองปีนับแต่วันที่คณะกรรมการตัดรายชื่อบุคคลดังกล่าวออกจากการเป็นผู้เข้าร่วมการ
ประมูลหรือผู้ชนะการประมูล และต้องชดใช้ค่าเสียหายในกรณีที่ต้องยกเลิกการประมูลนั้น 
  
 ข้อ ๑๐ ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องวางหลักประกันการประมูลเป็นจำนวนร้อยละสิบของ
ราคาขั้นต่ำของคลื่นความถี่ทั้งหมดที่ประสงค์จะเข้าร่วมประมูล เป็นเงินสด หรือเช็คที่ธนาคารสั่งจ่าย ซึ่ง
เป็นเช็คลงวันที่ที่ใช้เช็คนั้นหรือก่อนหน้านั้นไม่เกินสามวันทำการต่อสำนักงาน กสทช. พร้อมทั้งยื่นหนังสือ
สนับสนุนทางด้านการเงินในการประกอบกิจการจากสถาบันการเงินประเภทธุรกิจธนาคารพาณิชย์ตาม
พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้แล้วเสร็จภายในเจ็ดวันนับแต่ได้รับแจ้งจากสำนักงาน 
กสทช. หรือตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด 
 กรณีที่ผู้เข้าร่วมการประมูลหรือผู้ชนะการประมูล ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการประมูล กฎ
การประมูล หรือเง่ือนไขก่อนรับใบอนุญาต ให้สำนักงาน กสทช.ริบหลักประกันการประมูลตามวรรคหนึ่ง 
  
 ข้อ ๑๑ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการยื่นคำขอรับใบอนุญาตในประกาศเชิญชวนแล้ว 
สำนักงาน กสทช. จะประกาศรายช่ือผู้เข้าร่วมประมูลคลื่นความถีใ่นแต่ละคราวให้ทราบเป็นการทั่วไป 
  
 ข้อ ๑๒ ในระหว่างเวลาการประมูล ผู้เข้าร่วมการประมูลมีสิทธิเสนอราคากี่ครั้งก็ได้  
 การเสนอราคาครั้งแรกในการประมูลจะต้องเสนอราคาที่สูงกว่าราคาเริ่มต้นของแต่ละ
คลื ่นความถี่  การเสนอเพิ ่มราคาในแต่ละครั ้งจะต้องเสนอราคาที ่ส ูงกว่าราคาที ่ตนเองได้เสนอ  
ในครั้งก่อนหน้า โดยเพิ่มขึ้นเป็นลำดับตามที่กำหนดในประกาศเชิญชวน 
 
 ข้อ ๑๓ วิธีการและเงื่อนไขการประมูล ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี ้
 (๑) การเข้าร่วมประมูล เป็นการดำเนินการเพื่อรับสิทธิการได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 
เพื่อประกอบกิจการกระจายเสียง ประเภทกิจการทางธุรกิจ 
 (๒) การประมูล จะแยกตามคลื่นความถี่ในแต่ละพื้นที่การใช้งานคลื่นความถี่ 
 (๓) การประมูลในแต่ละคลื่นความถี่ มีระยะเวลาการประมูลหกสิบนาที 
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 (๔) เมื่อเริ่มการประมูลในแต่ละคลื่นความถี่ ผู้เข้าร่วมการประมูลจะต้องเสนอราคาครั้ง
แรกภายในห้านาทีแรกของเวลาการประมูล มิฉะนั้นจะถือว่าไม่มีเจตนาเข้าร่วมการประมูล โดยจะถูกตัด
สิทธิการเป็นผู้เข้าร่วมการประมูลและถูกริบหลักประกันการประมูล 
 (๕) ในระหว่างเวลาการประมูล ผู้เข้าร่วมการประมูลจะทราบสถานะและลำดับการมีสทิธิ
เป็นผู้ชนะการประมูล รวมถึงราคาต่ำสุดของกลุ่มผู้มีสิทธิเป็นผู้ชนะการประมูล 
 (๖) การประมูลจะสิ้นสุดลงเมื่อครบกำหนดเวลาการประมูลตามข้อ ๑๓ (๓) เว้นแต่กรณี
ครบกำหนดเวลาการประมูลแล้ว มีผู้เข้าร่วมการประมูลเสนอราคาเท่ากัน ให้ขยายเวลาการประมูลออกไป
อีกครั้งละห้านาท ี 
 ในกรณีที่มีการขยายเวลาตามวรรคหนึ่ง และไม่มีการเสนอราคาเพิ่มขึ้น ให้ผู้เข้าร่วมการ
ประมูลที่เสนอราคาเท่ากัน จับสลากเพื่อหาผู้มีสิทธิเป็นผูช้นะการประมูล  
 (๗) ให้ผู้มีสิทธิเป็นผู้ชนะการประมูล ลงนามรับรองราคาสุดท้ายที่ตนเสนอ และเมื่อ
คณะกรรมการประกาศรายช่ือผู้ชนะการประมูลให้ทราบโดยทั่วกันแล้ว ให้ถือว่าการประมูลสิ้นสุดลง 
  
 ข้อ ๑๔ ในกรณีที่จำเป็นเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อประโยชน์ในการ
บริหารคลื่นความถี่ให้มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการมีสิทธิปรับเปลี่ยนรูปแบบ กระบวนการ วิธีการและกฎ
การประมูล รวมถึงการหยุด พัก หรือยกเลิกการประมูลได ้
 
 ข้อ ๑๕ คลื่นความถี่ใดมีผู้เข้าร่วมการประมูลเพียงรายเดียว ให้ผู้เข้าร่วมประมูลแสดง
เจตนายืนยันการเข้าร่วมการประมูล โดยดำเนินการตามวิธีการและเง่ือนไขการประมูลตามข้อ ๑๓ 
 

ข้อ ๑๖ การประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูล ให้คณะกรรมการประกาศรายช่ือผู้ชนะการ
ประมูล คลื่นความถี่ที่ชนะการประมูล ขอบเขตพื้นที่การใช้งานคลื่นความถี่แต่ละคลื่นความถี่ และระดับ
การใช้งานคลื่นความถี่เพื่อการประกอบกิจการกระจายเสียง 
 การพิจารณาระดับการใช้งานคลื่นความถี่เพื่อการประกอบกิจการกระจายเสียงตาม 
วรรคหนึ่ง ให้พิจารณาโดยคำนึงถึงปัจจัย ดังต่อไปนี ้

(๑) จำนวนรวมของคลื่นความถี่ที่ชนะการประมูล ซึ่งมีขอบเขตพื้นที่การใช้งานคลื่น
ความถี่เพื่อให้บริการกระจายเสียงตามผลการจำลองการใช้งานคลื่นความถี่ (Simulation) ในจังหวัดหนึ่ง
จังหวัด ให้พิจารณาอนุญาตการใช้งานคลื่นความถี่ ระดับท้องถิ่น และให้ยื่นคำขออนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียง ประเภทกิจการทางธุรกิจ ระดับท้องถิ่น 

(๒) จำนวนรวมของคลื่นความถี่ที่ชนะการประมูล ซึ่งมีขอบเขตพื้นที่การใช้งานคลื่น
ความถี่เพื่อให้บริการกระจายเสียงตามผลการจำลองการใช้งานคลื่นความถี่ (Simulation) ในสองจังหวัด
ขึ้นไป ให้พิจารณาอนุญาตการใช้งานคลื่นความถี่ ระดับภูมิภาค และให้ย่ืนคำขออนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียง ประเภทกิจการทางธุรกิจ ระดับภูมิภาค 

(๓) ผู้จำนวนรวมของคลื่นความถี่ที่ชนะการประมูล ซึ่งมีขอบเขตพื้นที่การใช้งานคลื่น
ความถี่เพื่อให้บริการกระจายเสียงตามผลการจำลองการใช้งานคลื่นความถี่ (Simulation) ในทุกภาคของ
ประเทศ ให้พิจารณาอนุญาตการใช้งานคลื่นความถี่  ระดับชาติ และให้ยื่นคำขออนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียง ประเภทกิจการทางธุรกิจ ระดับชาต ิทั้งนี้ การแบ่งภาคเป็นไปตามภาคผนวก ข 
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 ข้อ ๑๗ ผู้ชนะการประมูลแต่ละรายจะต้องชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
เท่ากับราคาที่ตนชนะการประมูล  
 การชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื ่นความถี ่ ให้สำนักงาน  กสทช. นำ
หลักประกันการประมูลของผู้ชนะการประมูลมาชำระเป็นเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นค วามถี่ 
ในแต่ละคลื่นความถี่ก่อน และให้ผู้ชนะการประมูลชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ใน
ส่วนที่เหลือจนครบถ้วนในแต่ละคลื่นความถี่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการเป็นผู้ชนะ
การประมูล 
 เงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ยังไม่รวมภาษี ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และ
ดอกเบี้ยตามที่กฎหมายกำหนด 
 กรณีที่ผู้ชนะการประมูลไม่ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ให้ครบถ้วน
ภายในระยะเวลาที ่กำหนด จะถือว่าผู ้ชนะการประมูลกระทำผิดเง ื ่อนไขของประกาศนี ้ และให้
คณะกรรมการเพิกถอนผลการประมูล 

ผู้ชนะการประมูลที่ไม่ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่กำหนด จะต้อง
ชดใช้ค่าเสียหายในกรณีที่ต้องจัดการประมูลใหม่ และมิให้ผู้ขอรับใบอนุญาตรายดังกล่าวเข้าร่วมการ
ประมูลเป็นระยะเวลาสองปีนับแต่วันที่คณะกรรมการตัดรายช่ือผู้ขอรับใบอนุญาตดังกล่าวออกจากการเป็น
ผู้เข้าร่วมการประมูลหรือผู้ชนะการประมูล แล้วแต่กรณี 

 
ข้อ ๑๘ เมื่อผู้ชนะการประมูลชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามข้อ ๑๗ 

แล้ว ให้ถือว่าผู้ชนะการประมูลเป็นผู้มีสิทธิได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ เพื่อประกอบกิจการกระจายเสียง 
ประเภทกิจการทางธุรกิจ และให้ดำเนินการแจ้งข้อมูลสิ ่งอำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงเพื่อ
ประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตามหมวด ๕ ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
สำหรับการให้บริการกระจายเสียง พ.ศ. .... ต่อไป  

 
ข้อ ๑๙ การพิจารณาอนุญาตให้ใช้คลื ่นความถี่  การออกใบอนุญาตให้ใช้คลื ่นความถี่   

สิทธิและหน้าที่ของผู้รับใบอนุญาต และการกำกับดูแลการใช้งานคลื่นความถี่  ให้เป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับการให้บริการกระจายเสียง พ.ศ. .... 

 
 ประกาศ ณ วันที่ ..... พ.ศ. ..... 

 
 

          พลเอก 
(สุกิจ ขมะสุนทร) 

กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

ทำหน้าที่ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
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ภาคผนวก ก 
การพิจารณาผูท้ีม่ผีลประโยชน์ร่วมกนั 

_________________ 
 

“ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน” หมายความว่า ผู้เข้าร่วมการประมูลที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการของ
ผู้เข้าร่วมการประมูลอื่น ในการประมูลคลื่นความถี่ซึ่งมีพื้นที่ให้บริการเดียวกัน 

การมีส่วนได้เสียของผู้เข้าร่วมการประมูล ได้แก่ การที่ผู้เข้าร่วมการประมูลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กัน
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี ้

(๑) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร โดยหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน 
กรรมการผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจสูงสุดในการดำเนินงานในกิจการของผู้เข้าร่วมการประมูลรายหนึ่ง มีอำนาจ
หรือสามารถใช้อำนาจในการบริหารจัดการกิจการของผู้เข้าร่วมการประมูลอีกรายหนึ่งหรือ หลายราย ที่เข้า
ร่วมการประมูล 

(๒) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนรายใหญ่ในห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล หรือผู้เป็น
หุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดหรือหุ้นส่วนรายใหญ่ในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือ
บริษัทมหาชนจำกัด เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ในบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดอีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เข้าร่วมการประมูล 

คำว่า “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือหุ้นส่วนรายใหญ่” ให้หมายความว่า บุคคลที่ถือหุ้นในผู้เข้าร่วมการ
ประมูลเกินกว่ารอ้ยละสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมการประมลูน้ัน 

(๓) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (๑) และ (๒) โดยหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้มี
อำนาจกระทำการแทน กรรมการผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจสูงสุดในการดำเนินงานในกิจการของผู้เข้าร่วมการ
ประมูลรายหนึ่ง เป็นหุ้นส่วนรายใหญ่ในห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ในบริษัทจำกัด หรือบริษัท มหาชนจำกัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เข้าร่วมการประมูล 

ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจสูงสุดในการดำเนินงานในกิจการ ผู้เป็นหุ้นส่วนรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยที่ตนเอง
เป็นผู้ใช้อำนาจในการบริหารที่แท้จริงหรือเป็นหุ้นส่วนรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่แท้จริงของห้างหุ้นส่วน
สามัญนิติบุคคล หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดแล้วแต่กรณี และห้างหุ้นส่วน
สามัญนิติบุคคล หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการ
ประมูลคราวเดียวกัน ให้ถือว่าผู้เข้าร่วมการประมูลนั้น มีความสัมพันธ์กันตาม (๑) (๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี  
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ภาคผนวก ข 
การแบง่ภาค 

_________________ 
การแบ่งภาคเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการกระจายเสียง  

ให้แบ่งออกเป็น ๕ ภาค ดังนี ้
ภาค พื้นทีก่ารใช้งานคลืน่ความถี ่

กรงุเทพมหานครและปรมิณฑล ๑. กรุงเทพมหานคร  

  ๒. จังหวัดนครปฐม 

  ๓. จังหวัดนนทบุร ี

  ๔. จังหวัดปทุมธานี  

  ๕. จังหวัดสมทุรปราการ 

  ๖. จังหวัดสมุทรสงคราม 

  ๗. จังหวัดสมุทรสาคร 

ภาคเหนือ ๑. จังหวัดลำปาง  

  ๒. จังหวัดแพร ่ 

  ๓. จังหวัดตาก  

  ๔. จังหวัดเชียงใหม ่

  ๕. จังหวัดแม่ฮ่องสอน  

  ๖. จังหวัดลำพูน  

  ๗. จังหวัดพิษณุโลก  

  ๘. จังหวัดเพชรบูรณ์  

  ๙. จังหวัดสุโขทัย  

  ๑๐. จังหวัดอุตรดิตถ ์ 

  ๑๑. จังหวัดเชียงราย  

  ๑๒. จังหวัดพะเยา  

  ๑๓. จังหวัดน่าน  

  ๑๔. จังหวัดนครสวรรค ์ 

  ๑๕. จังหวัดอุทัยธาน ี 

  ๑๖. จังหวัดกำแพงเพชร  

  ๑๗. จังหวัดพิจิตร 
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ภาค พื้นทีก่ารใช้งานคลืน่ความถี ่
ภาคกลาง ๑. จังหวัดจันทบุรี  

  ๒. จังหวัดตราด  
  ๓. จังหวัดระยอง  
  ๔. จังหวัดชลบุร ี 
  ๕. จังหวัดสุพรรณบุร ี 
  ๖. จังหวัดกาญจนบุร ี 
  ๗. จังหวัดชัยนาท  
  ๘. จังหวัดสิงห์บุร ี 
  ๙. จังหวัดปราจีนบุร ี 
  ๑๐. จังหวัดนครนายก  
  ๑๑. จังหวัดฉะเชิงเทรา  
  ๑๒. จังหวัดสระแก้ว  
  ๑๓. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
  ๑๔. จังหวัดอ่างทอง  
  ๑๕. จังหวัดลพบุร ี 
  ๑๖. จังหวัดสระบุร ี 
  ๑๗. จังหวัดราชบุร ี 
  ๑๘. จังหวัดเพชรบุร ี

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ ๑. จังหวัดขอนแก่น  
  ๒. จังหวัดมหาสารคาม  
  ๓. จังหวัดกาฬสินธ์ุ  
  ๔. จังหวัดร้อยเอ็ด  
  ๕. จังหวัดยโสธร  
  ๖. จังหวัดอำนาจเจริญ  
  ๗. จังหวัดอุบลราชธาน ี 
  ๘. จังหวัดศรีสะเกษ  
  ๙. จังหวัดสุรินทร์  
  ๑๐. จังหวัดนครราชสีมา  
  ๑๑. จังหวัดบุรีรัมย ์ 
  ๑๒. จังหวัดชัยภูม ิ 
  ๑๓. จังหวัดอุดรธาน ี 
  ๑๔. จังหวัดหนองคาย  
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ภาค พื้นทีก่ารใช้งานคลืน่ความถี ่
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ ๑๕. จังหวัดหนองบัวลำภ ู 

  ๑๖. จังหวัดเลย  
  ๑๗. จังหวัดนครพนม  
  ๑๘. จังหวัดสกลนคร  
  ๑๙. จังหวัดบึงกาฬ  
  ๒๐. จังหวัดมุกดาหาร 

ภาคใต ้ ๑. จังหวัดสงขลา  

  ๒. จังหวัดสตูล  

  ๓. จังหวัดยะลา  

  ๔. จังหวัดปัตตาน ี 

  ๕. จังหวัดนราธิวาส  

  ๖. จังหวัดภูเก็ต  

  ๗. จังหวัดพังงา  

  ๘. จังหวัดกระบี ่

  ๙. จังหวัดนครศรีธรรมราช  

  ๑๐. จังหวัดตรัง  

  ๑๑. จังหวัดพัทลุง  

  ๑๒. จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี 

  ๑๓. จังหวัดระนอง  

  ๑๔. จังหวัดชุมพร  

  ๑๕. จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
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