
 

 

(ร�าง)  
 

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือกให'ใช'คล่ืนความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� 

สําหรับการประกอบกิจการทางธุรกิจ พ.ศ. .... 
____________________ 

 
  โดยท่ีเป�นการสมควรกําหนดให�มีหลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือกให�ใช�คลื่นความถ่ีใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� สําหรับการประกอบกิจการทางธุรกิจ เพ่ือให�สอดคล�องตามท่ี
กําหนดในประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห,งชาติ 
ว,าด�วย หลักเกณฑ�และวิธีการอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ีสําหรับการให�บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน� 
และเพ่ือให�ผู�ประสงค�จะขอรับใบอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน�ประเภทบริการทางธุรกิจ ได�ทราบล,วงหน�าเก่ียวกับคลื่นความถ่ีท่ีจะอนุญาตให�ใช� วิธีการคัดเลือก
ให�ใช�คลื่นความถ่ี ตลอดจนเง่ือนไขอ่ืนท่ีจําเป�น  
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ (๔) (๖) (๒๔) มาตรา ๓๗ และมาตรา ๔๑ แห,ง
พระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน� 
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ อันเป�นกฎหมายท่ีมีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา 
๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแห,งราชอาณาจักรไทย บัญญัติ
ให�กระทําได�โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห,งกฎหมาย ประกอบกับมาตรา ๗ มาตรา ๑๖ และมาตรา 
๒๖ แห,งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเป�น
กฎหมายท่ีมีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบ
กับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ และ
มาตรา ๔๗ ของรัฐธรรมนูญแห,งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให�กระทําได�โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แห,งกฎหมาย คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห,งชาติ จึง
กําหนดหลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือกให�ใช�คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� 
สําหรับการประกอบกิจการทางธุรกิจ ดังนี้ 
  ข�อ ๑ ประกาศนี้เรียกว,า “ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� 
และกิจการโทรคมนาคมแห,งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือกให�ใช�คลื่นความถ่ีในกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน� สําหรับการประกอบกิจการทางธุรกิจ พ.ศ. ....” 
  ข�อ ๒ ประกาศนี้ให�ใช�บังคับต้ังแต,วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป�นต�นไป 
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  ข�อ ๓ บรรดาประกาศ ระเบียบ ข�อบังคับ และคําสั่งอ่ืนใด ท่ีมีกําหนดไว�แล�วในประกาศ
นี้ หรือซ่ึงขัดหรือแย�งกับประกาศนี้ ให�ใช�ประกาศนี้แทน 
  ข�อ ๔ ในประกาศนี้ 
  “คณะกรรมการ” หมายความว,า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน� 
  “สํานักงาน” หมายความว,า สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน�และกิจการโทรคมนาคมแห,งชาติ 
  “แผนความถ่ีวิทยุ” หมายความว,า แผนความถ่ีวิทยุสําหรับกิจการกระจายเสียงหรือ
กิจการโทรทัศน�ตามท่ีคณะกรรมการกําหนด  
  “คลื่นความถ่ี” หมายความว,า คลื่นความถ่ีตามแผนความถ่ีวิทยุ  
  “การประมูล” หมายความว,า การประมูลคลื่นความถ่ี โดยการแข,งขันเสนอราคาด�วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส�ภายในระยะเวลาและสถานท่ีท่ีคณะกรรมการกําหนด 
  “ราคาข้ันตํ่า” หมายความว,า ราคาท่ีพึงรับได�ท่ีคณะกรรมการกําหนด 
  “ราคาเริ่มต�น” หมายความว,า ราคาท่ีจะใช�เริ่มต�นการประมูลท่ีคณะกรรมการกําหนด 
  “ผู�ขอรับใบอนุญาต” หมายความว,า ผู�ยื่นคําขอรับใบอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ีตาม
ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห,งชาติ ว,าด�วย 
หลักเกณฑ�และวิธีการอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ีสําหรับการให�บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน� 
  “ผู�เข�าร,วมการประมูล” หมายความว,า ผู�ขอรับใบอนุญาตท่ีคณะกรรมการพิจารณาว,ามี
คุณสมบัติให�เป�นผู�ท่ีมีสิทธิเข�าร,วมการประมูลคลื่นความถ่ี 
  “ผู�ชนะการประมูล” หมายความว,า ผู�เข�าร,วมการประมูลท่ีคณะกรรมการประกาศให�
เป�นผู�ชนะการประมูลและมีสิทธิได�รับอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ีตามแผนความถ่ีวิทยุ 
  “ผู�ท่ีมีผลประโยชน�ร,วมกัน” หมายความว,า ผู�เข�าร,วมการประมูลท่ีเป�นผู�มีส,วนได�เสียไม,
ว,าจะทางตรงหรือทางอ�อมในกิจการของผู�เข�าร,วมการประมูลรายอ่ืน ในการประมูลคราวเดียวกัน ตามท่ี
กําหนดในภาคผนวกแนบท�ายประกาศนี้ 
  “การขัดขวางการแข,งขันราคาอย,างเป�นธรรม” หมายความว,า การท่ีผู�เข�าร,วมการ
ประมูลรายหนึ่งรายใดหรือหลายรายกระทําการอย,างใด ๆ อันเป�นการขัดขวางหรือเป�นอุปสรรคหรือไม,
เปIดโอกาสให�มีการแข,งขันราคาอย,างเป�นธรรมในการประมูล ไม,ว,าจะกระทําโดยการสมยอมกัน หรือโดย
การให� ขอให� หรือรับว,าจะให� เรียก รับ หรือยอมรับเงินหรือทรัพย�สิน หรือประโยชน�อ่ืนใด หรือใช�กําลัง
ประทุษร�าย หรือข,มขู,ว,าจะใช�กําลังประทุษร�าย หรือแสดงเอกสารอันเป�นเท็จ หรือกระทําการใดโดยทุจริต 
ท้ังนี้โดยมีวัตถุประสงค�ท่ีจะแสวงหาประโยชน�ในระหว,างผู�เข�าร,วมการประมูลด�วยกัน หรือเพ่ือให�
ประโยชน�แก,ผู�เข�าร,วมการประมูลรายหนึ่งรายใดมีสิทธิเป�นผู�ชนะการประมูล หรือเพ่ือหลีกเลี่ยงการ
แข,งขันราคาอย,างเป�นธรรม  
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หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

____________________ 
 
  ข�อ ๕ การอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ีโดยวิธีการประมูลสําหรับการให�บริการกิจการ
กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน�ในการประกอบกิจการทางธุรกิจ ให�เป�นไปตามแผนความถ่ีวิทยุ และ
เง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกําหนดในการประมูลแต,ละคราว  
  ข�อ ๖ การประมูลแต,ละคราว คณะกรรมการจะมีประกาศเพ่ิมเติมโดยมีรายละเอียด
อย,างน�อย ดังต,อไปนี้ 
  (๑) แผนความถ่ีวิทยุ คลื่นความถ่ี และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกําหนด 
  (๒) คุณสมบัติของผู�เข�าร,วมการประมูล และเง่ือนไขการเป�นผู�ท่ีมีผลประโยชน�ร,วมกัน 
  (๓) ข้ันตอน วิธีการ และกําหนดระยะเวลาการเข�าร,วมการประมูล 
  (๔) ราคาข้ันตํ่า ราคาเริ่มต�น การเสนอเพ่ิมราคา และเง่ือนไขการประมูล 
  (๕) กําหนดการและสถานท่ีจัดการประมูล 
  (๖) เง่ือนไขการชําระค,าธรรมเนียมการอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ี  
  (๗) เง่ือนไขก,อนรับใบอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ี 
  (๘) ระยะเวลา ขอบเขต และเง่ือนไขในการอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ี 
  (๙) รายละเอียดอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 
  เอกสารตามวรรคหนึ่งคณะกรรมการอาจกําหนดให�จําหน,ายก็ได� 
  

หมวด ๒ 
การเข'าร�วมการประมูลคล่ืนความถ่ี 

____________________ 
 
  ข�อ ๗ คุณสมบัติของผู�เข�าร,วมการประมูล 
  ๗.๑ ผู�ขอรับใบอนุญาตท่ีมีสิทธิเข�าร,วมการประมูลจะต�องผ,านการพิจารณาคุณสมบัติ
ตามท่ีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม
แห,งชาติ ว,าด�วยหลักเกณฑ�และวิธีการอนุญาตการให�บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน� และประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห,งชาติ ว,าด�วยหลักเกณฑ�
และวิธีการอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ีสําหรับการให�บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน� 
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  ๗.๒ ผู�ขอรับใบอนุญาตท่ีมีสิทธิเข�าร,วมการประมูลจะต�องไม,เป�นผู� ท่ีมีผลประโยชน�
ร,วมกัน โดยการพิจารณาให�เป�นไปตามภาคผนวก ตามท่ีคณะกรรมการกําหนดตามข�อ ๖ (๒)  
 ในกรณีท่ีผู�เข�าร,วมการประมูลมีความสัมพันธ�กันเนื่องจากมีกระทรวงการคลังเป�น           
ผู�ถือหุ�น ไม,ถือเป�นผู�ทีมีผลประโยชน�ร,วมกันตามประกาศนี้  
  ๗.๓ คุณสมบัติอ่ืนท่ีคณะกรรมการอาจกําหนดเพ่ิมเติมตามมาตรา ๔๑ วรรคเจ็ด แห,ง
พระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน� 
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ในการประมูลแต,ละคราว  
  ในการตรวจสอบหากปรากฏว,ามีผู�ขอรับใบอนุญาตมีลักษณะต�องห�ามตาม ๗.๑ หรือ 
๗.๒ หรือ ๗.๓ คณะกรรมการจะตัดรายชื่อผู�ขอรับใบอนุญาตรายดังกล,าว ออกจากการเป�นผู�เข�าร,วมการ
ประมูล 
  หากปรากฏข�อเท็จจริงก,อนการรับใบอนุญาตว,า ผู�ขอรับใบอนุญาตท่ีเป�นผู�เข�าร,วมการ
ประมูล หรือผู�ชนะการประมูลไม,มีคุณสมบัติตามข�อนี้ หรือมีการกระทําอันเป�นการขัดขวางการแข,งขัน
ราคาอย,างเป�นธรรม คณะกรรมการสงวนสิทธิในการตัดรายชื่อผู�ขอรับใบอนุญาตดังกล,าวออกจากการเป�น
ผู�เข�าร,วมการประมูลหรือผู�ชนะการประมูล แล�วแต,กรณี 
  ข�อ ๘ ข้ันตอนการเข�าร,วมการประมูล  
  ผู�ขอรับใบอนุญาตจะต�องดําเนินการดังต,อไปนี้ 
  ๘.๑ ขอรับหรือซ้ือเอกสารตามข�อ ๖ จากสํานักงาน  
  ๘.๒ ยื่นแบบคําขอพร�อมเอกสารหลักฐานและข�อมูลให�คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาตาม
ข�อ ๗ และข�อมูลอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 
  ๘.๓ วางหลักประกันการประมูลเป�นเงินสด หรือเช็คท่ีธนาคารสั่งจ,าย ซ่ึงเป�นเช็คลงวันท่ี
ท่ีใช�เช็คนั้นชําระต,อสํานักงาน หรือก,อนหน�านั้นไม,เกินสามวันทําการ โดยมีมูลค,าตามท่ีคณะกรรมการ
กําหนด พร�อมท้ังยื่นหนังสือสนับสนุนทางด�านการเงินในการประกอบกิจการจากสถาบันการเงินประเภท
ธุรกิจธนาคารพาณิชย�ตามกฎหมาย ว,าด�วยธุรกิจสถาบันการเงิน ให�แล�วเสร็จในวันท่ียื่นคําขอ  
  คณะกรรมการสงวนสิทธิในการริบหลักประกันการประมูลดังกล,าวในกรณีท่ี
ผู�เข�าร,วมการประมูล หรือผู�ชนะการประมูลไม,ปฏิบัติตามเง่ือนไขในการประมูล กฎการประมูล หรือ
เง่ือนไขก,อนรับใบอนุญาตท่ีกําหนด 
 ๘.๔ คณะกรรมการจะประกาศรายชื่อผู�เข�าร,วมการประมูลเป�นการท่ัวไป  
 กรณีท่ีผู�ขอรับใบอนุญาตมิได�เป�นผู�เข�าร,วมการประมูล สํานักงานจะคืนหลักประกันการ
ประมูลให�แก,ผู�ขอรับใบอนุญาตภายในสามสิบวัน นับจากวันท่ีประกาศรายชื่อผู�เข�าร,วมการประมูล 
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หมวด ๓ 
กฎการประมูลคล่ืนความถ่ี 
____________________ 

 
  ข�อ ๙ ผู�เข�าร,วมการประมูลจะต�องปฏิบัติตามกฎการประมูลอย,างเคร,งครัด ดังนี้ 
  ๙.๑ การประมูลแต,ละคราว จํานวนรอบการประมูล ระยะเวลาการประมูล และการ
ขยายระยะเวลาการประมูล ให�เป�นตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 
  ๙.๒ ผู�เข�าร,วมการประมูลจะต�องเสนอราคาครั้งแรก ภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการ
กําหนด มิฉะนั้นจะถือว,ามีเจตนาไม,เข�าร,วมการประมูล และถูกตัดสิทธิการเป�นผู�เข�าร,วมการประมูล 
  
  ๙.๓ ในระหว,างเวลาการประมูล ผู�เข�าร,วมการประมูลต�องเสนอราคาท่ีสูงกว,าราคา
เริ่มต�นและราคาท่ีตนเองได�เสนอในครั้งก,อนหน�า โดยการเสนอเพ่ิมราคาต�องเป�นตามท่ีคณะกรรมการ
กําหนด 
  ๙.๔ ในระหว,างเวลาการประมูล ผู�เข�าร,วมการประมูลจะทราบสถานะของตนเองว,า ตน
ยังมีสิทธิเป�นผู�ชนะการประมูลหรือไม, รวมถึงลําดับของราคาท่ีตนเสนอในกลุ,มผู�มีสิทธิเป�นผู�ชนะการ
ประมูล 
  ๙.๕ เม่ือสิ้นสุดเวลาการประมูล ให�ผู�เข�าร,วมการประมูลลงนามรับรองราคาสุดท�ายท่ีตน
เสนอ 
  ๙.๖ คณะกรรมการอาจยกเลิกการประมูลได� ในกรณีต,อไปนี้ 
  (๑) ผู�เข�าร,วมการประมูลมีจํานวนน�อยกว,าหรือเท,ากับจํานวนหน,วยท่ีมีการประมูล 
  (๒) ผู�เข�าร,วมการประมูลทําผิดกฎการประมูลและถูกตัดสิทธิการเป�นผู�เข�าร,วมการ
ประมูล จนทําให�มีจํานวนผู�เข�าร,วมการประมูล น�อยกว,า หรือ เท,ากับ จํานวนหน,วยท่ีมีการประมูล 
 ๙.๗ เม่ือสิ้นสุดเวลาการประมูลแล�ว ในกรณีท่ีมีจํานวนผู�เข�าร,วมการประมูลเสนอราคา
สุดท�ายท่ีมากกว,าหรือเท,ากับราคาข้ันตํ่า น�อยกว,าจํานวนหน,วยท่ีมีการประมูล คณะกรรมการจะประกาศ
ให�ผู�ท่ีเสนอราคามากกว,าหรือเท,ากับราคาข้ันตํ่าเป�นผู�ชนะการประมูลเท,านั้น  
 ๙.๘ คณะกรรมการจะแจ�งผลการประมูลแก,ผู�เข�าร,วมการประมูลทุกรายทราบภายใน 
สิบห�าวันทําการ นับจากวันสิ้นสุดการประมูล และจะประกาศรายชื่อผู�ชนะการประมูลให�ทราบเป�นการ
ท่ัวไป โดยสํานักงานจะคืนหลักประกันการประมูลให�แก,ผู�ท่ีไม,ชนะการประมูลภายในสามสิบวัน นับจาก
วันท่ีประกาศรายชื่อผู�ชนะการประมูล 
 ๙.๙ หากผู�เข�าร,วมการประมูล หรือผู�ชนะการประมูลรายใดรายหนึ่งหรือหลายราย
ร,วมกันกระทําการอันมิชอบด�วยกฎหมาย เป�นเหตุให�ต�องดําเนินการจัดการประมูลใหม,  ผู�นั้นต�องรับผิด
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ชดใช�ค,าเสียหายและค,าใช�จ,ายในการดําเนินการดังกล,าวเต็มจํานวน โดยยินยอมให�สํานักงาน หักจากเงิน
หลักประกันการประมูลของผู�นั้น  
 ๙.๑๐ คณะกรรมการสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนรูปแบบ กระบวนการ วิธีการ และกฎ
การประมูล รวมถึงการหยุด พัก หรือยกเลิกการประมูล 
 ข�อ ๑๐ เม่ือการประมูลสิ้นสุดลง ให�ผู�ชนะการประมูลชําระค,าธรรมเนียมการอนุญาตให�
ใช�คลื่นความถ่ีตามราคาสุดท�ายท่ีผู�ชนะการประมูลแต,ละรายเสนอ ตามเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกําหนด 
 

หมวด ๔ 
มาตรการรักษาความเป7นธรรม และผลประโยชน�ของรัฐ 

____________________ 
 
  ข�อ ๑๑ ห�ามผู�เข�าร,วมการประมูลหรือผู�แทนแต,ละราย ติดต,อสื่อสารกับบุคคลอ่ืน รวมถึง
ต�องไม,เปIดเผยข�อมูลอันเป�นความลับหรือแลกเปลี่ยนข�อมูลใด ๆ อันเก่ียวกับการอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ี 
ต้ังแต,เวลาท่ีเริ่มกระบวนการอนุญาตให�ใช�คลื่นความถ่ีโดยนับจากวันท่ีคณะกรรมการประกาศเปIดรับคํา
ขอรับใบอนุญาตตามประกาศเชิญชวน จนถึงเวลาท่ีสิ้นสุดกระบวนการ  
  ข�อ ๑๒ ผู�ขอรับใบอนุญาต และผู�ท่ีเก่ียวข�อง จะต�องไม,เข�าทําสัญญาหรือความตกลง          
อย,างหนึ่งอย,างใด กับผู�ขอรับใบอนุญาตและผู�ท่ีเก่ียวข�องรายอ่ืน อันเก่ียวกับกระบวนการอนุญาตให�ใช�
คลื่นความถ่ี และจะไม,กระทําการใด ๆ อันเป�นการขัดต,อกฎหมายว,าด�วย ความผิดเก่ียวกับการเสนอราคา
ต,อหน,วยงานของรัฐ  
 
  ประกาศ ณ วันท่ี            กุมภาพันธ� พ.ศ. ๒๕๕๖ 

        

 

                       พันเอก 

                  (นที   ศุกลรัตน�) 

ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� 

ปฏิบัติหน)าท่ีแทน  

ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน�  

และกิจการโทรคมนาคมแห+งชาติ 

 



 

 

ภาคผนวก 
การพิจารณาผู'ท่ีมีผลประโยชน�ร�วมกัน 

____________________ 
 
 ผู�ท่ีมีผลประโยชน�ร,วมกัน หมายความว,า ผู�เข�าร,วมการประมูลท่ีเป�นผู�มีส,วนได�เสียไม,ว,าจะทางตรง
หรือทางอ�อมในกิจการของผู�เข�าร,วมการประมูลอ่ืน ในการประมูลคราวเดียวกัน 
 การมีส,วนได�เสียไม,ว,าโดยทางตรงหรือทางอ�อมของผู�เข�าร,วมการประมูล ได�แก,การท่ีผู�เข�าร,วมการ
ประมูลดังกล,าวมีความสัมพันธ�กันในลักษณะดังต,อไปนี้  
 (๑) มีความสัมพันธ�กันในเชิงบริหาร โดยผู�จัดการ หุ�นส,วนผู�จัดการ กรรมการผู�จัดการ ผู�บริหาร 
หรือผู�มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของผู�เข�าร,วมการประมูลรายหนึ่ง มีอํานาจหรือสามารถใช�อํานาจใน
การบริหารจัดการกิจการของผู�เข�าร,วมการประมูลอีกรายหนึ่งหรือ หลายราย ท่ีเข�าร,วมการประมูล  
 (๒) มีความสัมพันธ�กันในเชิงทุน โดยผู�เป�นหุ�นส,วนในห�างหุ�นส,วนสามัญ หรือผู�เป�นหุ�นส,วนไม,จํากัด
ความรับผิดในห�างหุ�นส,วนจํากัด หรือผู�ถือหุ�นรายใหญ,ในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด เป�นหุ�นส,วนใน
ห�างหุ�นส,วนสามัญ หรือห�างหุ�นส,วนจํากัด หรือเป�นผู�ถือหุ�นรายใหญ,ในบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัดอีก
รายหนึ่งหรือหลายรายท่ีเข�าร,วมการประมูล  
 คําว,า “ผู�ถือหุ�นรายใหญ,” ให�หมายความว,า ผู�ถือหุ�นซ่ึงถือหุ�นเกินกว,าร�อยละยี่สิบห�า ในกิจการนั้น 
หรือในอัตราอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรประกาศกําหนด  
 (๓) มีความสัมพันธ�กันในลักษณะไขว�กันระหว,าง (๑) และ (๒) โดยผู�จัดการ หุ�นส,วนผู�จัดการ 
กรรมการผู�จัดการ ผู�บริหาร หรือผู�มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของผู�เข�าร,วมการประมูลรายหนึ่ง เป�น
หุ�นส,วนในห�างหุ�นส,วนสามัญหรือห�างหุ�นส,วนจํากัด หรือเป�นผู�ถือหุ�นรายใหญ,ในบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชน
จํากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายท่ีเข�าร,วมการประมูล  
 การดํารงตําแหน,ง การเป�นหุ�นส,วน หรือเข�าถือหุ�นดังกล,าวข�างต�นของคู,สมรสหรือบุตรท่ียังไม,บรรลุ
นิติภาวะของบุคคลใน (๑) (๒) หรือ (๓) ให�ถือว,าเป�นการดํารงตําแหน,ง การเป�นหุ�นส,วน หรือการถือหุ�นของ
บุคคลดังกล,าว  
 ในกรณีบุคคลใดใช�ชื่อบุคคลอ่ืนเป�นผู�จัดการ หุ�นส,วนผู�จัดการ กรรมการผู�จัดการ ผู�บริหาร ผู�เป�น
หุ�นส,วนหรือผู�ถือหุ�น โดยท่ีตนเองเป�นผู�ใช�อํานาจในการบริหารท่ีแท�จริงหรือเป�นหุ�นส,วนหรือผู�ถือหุ�นท่ีแท�จริง
ของห�างหุ�นส,วน หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัดแล�วแต,กรณี และห�างหุ�นส,วน หรือบริษัทจํากัด  
หรือบริษัทมหาชนจํากัดท่ีเก่ียวข�อง เข�าร,วมการประมูลคราวเดียวกัน ให�ถือว,าผู�เข�าร,วมการประมูลนั้นมีความ 
สัมพันธ�กันตาม (๑) (๒) หรือ (๓) แล�วแต,กรณี  
 


