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(ร่าง) 
 

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการประมูลคลื่นความถ่ี 

เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. .... 
____________________ 

 
  ตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ  ได้ประกาศกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีและการประกอบ
กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีเพ่ือให้บริการ
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกให้ใช้คลื่นความถ่ีในกิจการ
กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ เพ่ือประกอบกิจการทางธุรกิจ พ.ศ. .... และ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
อนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ไปแล้วน้ัน เพ่ือให้ผู้ประสงค์จะขอรับ
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพ่ือประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจ
ระดับชาติ ได้ทราบเก่ียวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไขการประมูลคลื่นความถี่ ตลอดจนเง่ือนไขอ่ืนที่
จําเป็นในการขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีดังกล่าว จึงเห็นสมควรให้มีหลักเกณฑ์ว่าด้วยการประมูล
คลื่นความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ  
  อาศัยอํานาจตามความใน มาตรา ๒๗ (๔) (๖) และ (๒๔) มาตรา ๓๗ มาตรา ๔๑ มาตรา 
๕๒ และมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ อันเป็นกฎหมายท่ีมีบทบัญญัติบาง
ประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ 
มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ประกอบกับมาตรา ๗ 
มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๓๑ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๔ 
มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ 
มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัย

ร่าง



๒ 
          

          ฉบับรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 

อํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่ งชาติ  จึ งกํ าหนดหลั ก เกณฑ์  วิ ธี การ  และเ ง่ื อนไขการประมู ลคลื่ นความ ถ่ี 
เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ ดังต่อไปน้ี 
  ข้อ ๑ ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการประมูลคลื่นความถ่ีเพ่ือให้
บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. ....” 
  ข้อ ๒ ประกาศน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
  ข้อ ๓ บรรดาประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และคําสั่งอ่ืนใด ในส่วนที่มีกําหนดไว้แล้วใน
ประกาศน้ี หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศน้ีให้ใช้ประกาศน้ีแทน 
  ข้อ ๔ ในประกาศน้ี 
  “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
  “สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
  “แผนความถ่ีวิทยุ” หมายความว่า แผนความถ่ีวิทยุตามประกาศคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติว่าด้วยแผนความถี่วิทยุสําหรับกิจการ
โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล  
  “คลื่นความถ่ี” หมายความว่า คลื่นความถ่ีตามแผนความถี่วิทยุ  
  “การประมูล” หมายความว่า การประมูลคลื่นความถ่ี โดยการแข่งขันเสนอราคาด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายในระยะเวลาและสถานที่ที่คณะกรรมการกําหนด 
  “ราคาขั้นตํ่า” หมายความว่า ราคาที่พึงรับได้ตามภาคผนวก ก ถึง ภาคผนวก ง 
  “ราคาเร่ิมต้น” หมายความว่า ราคาที่จะใช้เร่ิมต้นการประมูลตามภาคผนวก ก ถึง 
ภาคผนวก ง    
  “ผู้ขอรับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีตาม
ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 
  “ผู้เข้าร่วมการประมูล” หมายความว่า ผู้ขอรับใบอนุญาตที่คณะกรรมการพิจารณาว่ามี
คุณสมบัติให้เป็นผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมการประมูล 
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  “ผู้ชนะการประมูล” หมายความว่า ผู้เข้าร่วมการประมูลที่คณะกรรมการประกาศให้เป็น
ผู้ชนะการประมูลและมีสิทธิได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีตามแผนความถี่วิทยุ    
  “รายการ” หมายความว่า เน้ือหาที่ผลิตขึ้นเพ่ือให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่มิใช่
โฆษณาโดยผลิตขึ้นเองหรือจัดหาจากผู้อ่ืน 
  ข้อ ๕ การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภท
บริการทางธุรกิจระดับชาติ ให้ใช้วิธีคัดเลือกโดยวิธีการประมูลตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขที่กําหนด
ในประกาศน้ี 
  ข้อ ๖ คลื่นความถ่ีที่จะอนุญาตให้ใช้ 
  ๖.๑ คลื่นความถ่ีที่จะพิจารณาอนุญาตให้ใช้ตามประกาศฉบับน้ี เป็นคลื่นความถ่ีตามแผน
ความถ่ีวิทยุ โดยผู้รับใบอนุญาตมีสิทธิใช้คลื่นความถ่ีดังกล่าวร่วมกับผู้รับใบอนุญาตรายอ่ืนภายใต้เง่ือนไขที่
คณะกรรมการกําหนด  
 ๖.๒ คลื่นความถี่ที่จะพิจารณาอนุญาตให้ใช้ในการให้บริการโทรทัศน์ตามประกาศฉบับน้ี 
แบ่งหมวดหมู่การใหบ้ริการ ดังน้ี  
  (๑) เด็ก เยาวชนและครอบครัว รายละเอียดตามภาคผนวก ก 
  (๒) ขา่วสารและสาระ รายละเอียดตามภาคผนวก ข 
  (๓) ทั่วไปแบบความคมชัดปกติ รายละเอียดตามภาคผนวก ค 
  (๔) ทั่วไปแบบความคมชัดสูง รายละเอียดตามภาคผนวก ง 
 ข้อ ๗ คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการประมูล 
 ๗.๑ คุณสมบัติ 
  ผู้ขอรับใบอนุญาตที่มีสิทธิเข้าร่วมการประมูลจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล และว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ เพ่ือประกอบ
กิจการทางธุรกิจ ตามภาคผนวก จ 
 ๗.๒ เง่ือนไขการเป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
  ผู้ขอรับใบอนุญาตที่มีสิทธิเข้าร่วมการประมูลจะต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
ตามภาคผนวก ข แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกให้ใช้คลื่นความถ่ีสําหรับการให้บริการกระจาย
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เสียงหรือโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลทางธุรกิจ ทั้งน้ี ผู้ย่ืนคําขอจะต้องแจ้งข้อมูลและรับรองการไม่เป็นผู้มี
ผลประโยชน์ร่วมกันตามแบบรายงานการถือครองหุ้นและการมีอํานาจควบคุม ในภาคผนวก ฉ 
 ข้อ ๘ ขั้นตอน วิธีการและกําหนดระยะเวลาการประมูล  
 ผู้ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีต้องดําเนินการ ดังน้ี  
 ๘.๑ ชําระค่าเอกสารการประมูลเป็นเงินสด หรือเช็คที่ธนาคารสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คลงวันที่
ที่ใช้เช็คน้ันหรือก่อนหน้าน้ันไม่เกินสามวันทําการต่อสํานักงานในวันย่ืนคําขอ ในราคาหมวดหมู่ละหน่ึงล้าน
บาท  โดยให้ถือเป็นค่าพิจารณาคําขอใบอนุญาตประกอบกิจการและใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี 
 ๘.๒ ย่ืนแบบคําขออนุญาต เอกสารหลักฐานต่าง ๆ พร้อมวางหลักประกันการประมูลตาม 
๘.๓ โดยให้ดําเนินการตามข้ันตอน วิธีการ กําหนดระยะเวลา และสถานที่ที่กําหนดในหนังสือเชิญชวนของ
สํานักงาน 
 ๘.๓ วางหลักประกันการประมูลเป็นเงินสด หรือเช็คที่ธนาคารสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คลงวันที่
ที่ใช้เช็คน้ันหรือก่อนหน้าน้ันไม่เกินสามวันทําการต่อสํานักงาน โดยมีมูลค่าตามที่ระบุในภาคผนวก ก ถึง 
ภาคผนวก ง  พร้อมทั้งย่ืนหนังสือสนับสนุนทางด้านการเงินในการประกอบกิจการจากสถาบันการเงิน
ประเภทธุรกิจธนาคารพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้แล้วเสร็จในวันที่
ย่ืนคําขอ 
  ทั้งน้ี คณะกรรมการสงวนสิทธิในการริบหลักประกันการประมูลดังกล่าวในกรณีที่
ผู้เข้าร่วมการประมูล หรือผู้ชนะการประมูลไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขในการประมูล กฎการประมูล หรือเง่ือนไข
ก่อนรับใบอนุญาต  
 ๘.๔ ผู้ขอรับใบอนุญาตมีสิทธิย่ืนคําขอรับใบอนุญาตไม่เกินรายละหน่ึงใบอนุญาตของแต่
ละหมวดหมู่  
 ๘.๕ ผู้ขอรับใบอนุญาตมีสิทธิย่ืนคําขอรับใบอนุญาตในหมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดสูง 
หรือหมวดหมู่ข่าวสารและสาระ หมวดหมู่ใดหมวดหมู่หน่ึงเท่าน้ัน   
 ข้อ ๙ ราคาขั้นตํ่า ราคาเริ่มต้น การเสนอเพ่ิมราคาและเง่ือนไขการประมูล 
 ๙.๑ ราคาขั้นตํ่าและราคาเริ่มต้น 
  ราคาขั้นตํ่าและราคาเร่ิมต้นในการประมูลเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ แต่ละหมวดหมู่
เป็นไปตามภาคผนวก ก ถึง ภาคผนวก ง 
 ๙.๒ การเสนอเพ่ิมราคา 
  (๑) ในระหว่างเวลาการประมูล ผู้เข้าร่วมการประมูลมีสิทธิเสนอราคาก่ีครั้งก็ได้  
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  (๒) การเสนอราคาคร้ังแรกในการประมูลจะต้องเสนอราคาที่สูงกว่าราคาเร่ิมต้นของ
แต่ละหมวดหมู่ ทั้งน้ี การเสนอเพ่ิมราคาในแต่ละคร้ังจะต้องเสนอราคาที่สูงกว่าราคาที่ตนเองได้เสนอใน
ครั้งก่อนหน้า โดยเพ่ิมขึ้นเป็นลําดับตามที่กําหนดในภาคผนวก ก ถึงภาคผนวก ง 
 ๙.๓ เง่ือนไขการประมูล 
  ๙.๓.๑ การเข้าร่วมประมูล เป็นการดําเนินการเพ่ือรับสิทธิ ดังต่อไปนี้ 
   (๑) การใช้คลื่นความถ่ีเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภท
บริการทางธุรกิจระดับชาติ 
   (๒) การเลือกหมายเลขลําดับการให้บริการในแต่ละหมวดหมู่ โดยเรียง
ตามลําดับผู้ชนะการประมูล ในกรณีที่ชนะการประมูลด้วยราคาเท่ากันให้ใช้วิธีการจับสลาก   
   (๓) การเลือกใช้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ ให้เลือกโดยผู้ชนะการประมูลที่มี
ราคาสูงสุดเรียงตามลําดับของทุกหมวดหมู่รวมกัน ในกรณีที่ชนะการประมูลด้วยราคาเท่ากันให้ใช้วิธีการ
จับสลาก 
  ๙.๓.๒ การประมูล จะแยกตามหมวดหมู่ที่กําหนดในภาคผนวก ก ถึง ภาคผนวก ง  
  ๙.๓.๓ การประมูลในแต่ละหมวดหมู่ มีระยะเวลาการประมูลหกสิบนาที 
  ๙.๓.๔ เมื่อเริ่มการประมูลในแต่ละหมวดหมู่ ผู้เข้าร่วมการประมูลจะต้องเสนอราคา
ครั้งแรกภายในห้านาทีแรกของเวลาการประมูล มิฉะน้ันจะถือว่าไม่มีเจตนาเข้าร่วมการประมูล โดยจะถูก
ตัดสิทธิการเป็นผู้เข้าร่วมการประมูลและถูกริบหลักประกันการประมูล 
  ๙.๓.๕ ในระหว่างเวลาการประมูล ผู้เข้าร่วมการประมูลจะทราบสถานะและลําดับ
การมีสิทธิเป็นผู้ชนะการประมูล รวมถึงราคาตํ่าสุดของกลุ่มผู้มีสิทธิเป็นผู้ชนะการประมูล 
  ๙.๓.๖ การประมูลจะสิ้นสุดลงเมื่อครบกําหนดเวลาการประมูล เว้นแต่มีผู้เข้าร่วม
การประมูลเสนอราคาเท่ากันจนทําให้มีจํานวนผู้มีสิทธิเป็นผู้ชนะการประมูลเกินกว่าจํานวนใบอนุญาตใน
แต่ละหมวดหมู่ ให้ขยายเวลาการประมูลออกไปอีกครั้งละห้านาที  
   ในกรณีที่มีการขยายเวลาตามวรรคหน่ึง และไม่มีการเสนอราคาเพ่ิมขึ้น ให้
ผู้เข้าร่วมการประมูลที่เสนอราคาเท่ากัน จับสลากเพ่ือหาผู้ชนะการประมูลให้มีจํานวนเท่ากับใบอนุญาตใน
แต่ละหมวดหมู่  
  ๙.๓.๗ ให้ผู้มีสิทธิเป็นผู้ชนะการประมูล ลงนามรับรองราคาสุดท้ายที่ตนเสนอ และ
เมื่อคณะกรรมการประกาศรายช่ือผู้ชนะการประมูลแล้ว ให้ถือว่าการประมูลสิ้นสุดลง 
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  ๙.๓.๘ ในกรณีที่จําเป็นเพ่ือคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ หรือเพ่ือประโยชน์ในการ
บริหารคลื่นความถ่ีให้มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการมีสิทธิปรับเปลี่ยนรูปแบบ กระบวนการ วิธีการและกฎ
การประมูล รวมถึงการหยุด พัก หรือยกเลิกการประมูลได้ 
 ข้อ ๑๐ การชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี 
 ผู้ชนะการประมูลแต่ละรายจะต้องชําระค่าธรรมเนียมเท่ากับราคาที่ตนชนะการประมูล 
โดยแยกชําระ ดังน้ี 
 ๑๐.๑ เงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในส่วนของราคาขั้นตํ่า ให้แบ่งชําระสี่งวด ดังน้ี   
  (๑) งวดที่หน่ึง ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการเป็นผู้ชนะการ
ประมูล ให้ชําระร้อยละห้าสิบของราคาขั้นตํ่า พร้อมวางหนังสือค้ําประกันจากสถาบันการเงินประเภทธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ เพ่ือค้ําประกันการชําระเงิน
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในส่วนของราคาขั้นตํ่าในงวดที่เหลือ 
  (๒) งวดที่สอง ภายในสามสิบวันนับแต่ครบกําหนดระยะเวลาหน่ึงปีที่ได้รับ
ใบอนุญาต ให้ชําระจํานวนร้อยละสามสิบของราคาขั้นตํ่า พร้อมวางหนังสือคํ้าประกันจากสถาบันการเงิน
ประเภทธุรกิจธนาคารพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ เพ่ือค้ําประกันการ
ชําระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในส่วนของราคาขั้นตํ่าในงวดที่เหลือ  
  (๓) งวดที่สาม ภายในสามสิบวันนับแต่ครบกําหนดระยะเวลาสองปีที่ได้รับ
ใบอนุญาต ให้ชําระจํานวนร้อยละสิบของราคาขั้นตํ่า พร้อมวางหนังสือคํ้าประกันจากสถาบันการเงิน
ประเภทธุรกิจธนาคารพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ เพ่ือค้ําประกันการ
ชําระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในส่วนของราคาขั้นตํ่าในงวดที่เหลือ 
  (๔) งวดท่ีสี่ ภายในสามสิบวันนับแต่ครบกําหนดระยะเวลาสามปีที่ได้รับใบอนุญาต 
ให้ชําระจํานวนร้อยละสิบของราคาขั้นตํ่า   
  ทั้งน้ี สํานักงานอาจคืนหนังสือค้ําประกันข้างต้น ตามจํานวนเงินที่ได้นําส่งของแต่ละ
งวดที่ได้ชําระค่าธรรมเนียมแล้วภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอ 
 ๑๐.๒ เงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในส่วนที่เกินกว่าราคาขั้นตํ่า ให้แบ่งชําระหกงวด ดังนี้ 
  (๑) งวดที่หน่ึง ภายในสามสิบวันนับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งการเป็นผู้ชนะการ
ประมูล ให้ชําระจํานวนร้อยละสิบของเงินในส่วนที่เกินกว่าราคาขั้นตํ่า  พร้อมวางหนังสือคํ้าประกันจาก
สถาบันการเงินประเภทธุรกิจธนาคารพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ เพ่ือ
ค้ําประกันการชําระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในส่วนที่เกินกว่าราคาขั้นตํ่าในงวดที่เหลือ 
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  (๒) งวดที่สอง ภายในสามสิบวันนับแต่ครบกําหนดระยะเวลาหน่ึงปีที่ได้รับ
ใบอนุญาต ให้ชําระจํานวนร้อยละสิบของเงินในส่วนที่เกินกว่าราคาขั้นตํ่า พร้อมวางหนังสือค้ําประกันจาก
สถาบันการเงินประเภทธุรกิจธนาคารพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ เพ่ือ
ค้ําประกันการชําระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในส่วนที่เกินกว่าราคาขั้นตํ่าในงวดที่เหลือ 
  (๓) งวดท่ีสาม ภายในสามสิบวันเมื่อครบกําหนดระยะเวลาสองปีนับแต่วันที่ได้รับ
ใบอนุญาต ให้ชําระจํานวนร้อยละย่ีสิบของเงินในส่วนที่เกินกว่าราคาขั้นตํ่า พร้อมวางหนังสือค้ําประกัน
จากสถาบันการเงินประเภทธุรกิจธนาคารพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
เพ่ือคํ้าประกันการชําระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในส่วนที่เกินกว่าราคาขั้นตํ่าในงวดที่เหลือ 
  (๔) งวดที่สี่ ภายในสามสิบวันเมื่อครบกําหนดระยะเวลาสามปีนับแต่วันที่ได้รับ
ใบอนุญาต ให้ชําระจํานวนร้อยละย่ีสิบของเงินในส่วนที่เกินกว่าราคาขั้นตํ่า พร้อมวางหนังสือค้ําประกัน
จากสถาบันการเงินประเภทธุรกิจธนาคารพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
เพ่ือคํ้าประกันการชําระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในส่วนที่เกินกว่าราคาขั้นตํ่าในงวดที่เหลือ 
  (๕) งวดที่ห้า ภายในสามสิบวันเมื่อครบกําหนดระยะเวลาสี่ปีนับแต่วันที่ได้รับ
ใบอนุญาต ให้ชําระจํานวนร้อยละย่ีสิบของเงินในส่วนที่เกินกว่าราคาขั้นตํ่า พร้อมวางหนังสือค้ําประกัน
จากสถาบันการเงินประเภทธุรกิจธนาคารพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
เพ่ือคํ้าประกันการชําระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในส่วนที่เกินกว่าราคาขั้นตํ่าในงวดที่เหลือ 
  (๖) งวดที่หก ภายในสามสิบวันเมื่อครบกําหนดระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่ได้รับ
ใบอนุญาต ให้ชําระจํานวนร้อยละย่ีสิบของเงินในส่วนที่เกินกว่าราคาขั้นตํ่า  
  ทั้งน้ี สํานักงานอาจคืนหนังสือค้ําประกันข้างต้น ตามจํานวนเงินที่ได้นําส่งของแต่ละ
งวดที่ได้ชําระค่าธรรมเนียมแล้วภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอ 
 ให้นําเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตส่งกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชน์สาธารณะ ทั้งน้ี เงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในส่วนของ
ราคาขั้นตํ่าจะนําไปใช้เพ่ือสนับสนุนให้ประชาชนได้รับบริการด้านกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลอย่าง
ทั่วถึง 
 เงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ียังไม่รวมภาษี ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และ
ดอกเบ้ียตามที่กฎหมายกําหนด 
 กรณีที่ผู้ชนะการประมูลหรือผู้รับใบอนุญาตไม่ชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถี่ให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กําหนด จะต้องชําระค่าธรรมเนียมเพ่ิมเป็นจํานวนเงินเท่ากับผลคูณ

ร่าง
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ของจํานวนเงินค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระกับอัตราดอกเบ้ียร้อยละเจ็ดครึ่ง คูณกับสัดส่วนของจํานวนวันที่
ค้างชําระต่อจํานวนวันในหน่ึงปี (๓๖๐ วัน) หากพ้นกําหนดชําระเงินตามเวลาที่ระบุจะถือว่าผู้รับใบอนุญาต
กระทําผิดเง่ือนไขของประกาศน้ี และคณะกรรมการอาจพิจารณาพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตได้ 
 ข้อ ๑๑ เง่ือนไขก่อนรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี 
 ผู้ชนะการประมูลที่จะได้รับสิทธิให้เป็นผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามเง่ือนไข
ดังต่อไปนี้ ให้ครบถ้วนก่อนจึงจะได้รับใบอนุญาต 
 ๑๑.๑ ชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีในงวดที่หน่ึงตามเง่ือนไขท่ีกําหนด 
ในข้อ ๑๐ 
 ๑๑.๒ ดําเนินการขอใช้บริการโครงข่ายโทรทัศน์กับผู้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่าย
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอลให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการเป็นผู้ชนะการ
ประมูล  
 ๑๑.๓ ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการเป็นผู้ชนะการประมูล 
 ในกรณีที่ผู้ชนะการประมูล ไม่ดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดในวรรคหน่ึง ให้ถือว่า
สละสิทธ์ิ การขอรับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี และไม่อาจเรียกคืนค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดจากการขอรับ
ใบอนุญาตได้ 
 ข้อ ๑๒  การออกใบอนุญาต 
 ผู้ชนะการประมูล เมื่อได้ปฏิบัติตามข้อ ๑๑ ครบถ้วนแล้ว คณะกรรมการจะออก
ใบอนุญาตใหใ้ช้คลื่นความถ่ี และใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์เพ่ือให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 
ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการให้บริการ
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล และว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายสียงหรือโทรทัศน์  
 ข้อ ๑๓  ขอบเขตและเง่ือนไขในการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี 
 ๑๓.๑ ผู้รับใบอนุญาตมีสิทธิในการใช้คลื่นความถี่ร่วมกับผู้รับใบอนุญาตรายอ่ืนเพ่ือ
ให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลทางธุรกิจ โดยใช้โครงข่ายของผู้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่าย
โทรทศัน์ 

ร่าง
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 ๑๓.๒ ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี และใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์เพ่ือให้บริการ
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอลมีอายุสิบห้าปี นับจากวันที่ได้รับใบอนุญาต  
 ๑๓.๓ ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ค่าธรรมเนียมอ่ืน และนําส่ง
เงินรายปีเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพ่ือ
ประโยชน์สาธารณะ ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 ๑๓ .๔ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามขอบเขตและเง่ือนไขท่ีกําหนดในประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีสําหรับการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 
 ๑๓.๕ ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีกลไกการรับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ ตามที่
คณะกรรมการกําหนด 
 ๑๓.๖ ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีบริการที่เหมาะสมเพ่ือประโยชน์ของคนพิการ คน
สูงอายุ หรือคนด้อยโอกาส ในการเข้าถึง รับรู้ และใช้ประโยชน์ได้อย่างเสมอภาคเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป 
ตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 
 ๑๓.๗ ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีระบบการตรวจสอบเนื้อหารายการ ผังรายการ ตามที่
คณะกรรมการกําหนด 
 ข้อ ๑๔ เพ่ือประโยชน์ในการบริหารคลื่นความถ่ีให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปและเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ คณะกรรมการอาจ
พิจารณาเพ่ิมคุณภาพการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลจากจํานวนใบอนุญาตตามประกาศน้ีได้ โดย
จะประกาศวิธีการและหลักเกณฑ์ให้ทราบล่วงหน้า  
     ประกาศ ณ วันที่                       พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
         พันเอก 
             (นที ศุกลรัตน์) 
                ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
                    ปฏิบัติหน้าที่แทน 
                  ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
                              และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
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          ฉบับรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 

ภาคผนวก ก 
หมวดหมู่เด็ก เยาวชน และครอบครัว 

____________________ 
  

๑. นิยาม 
 “หมวดหมู่เด็ก เยาวชน และครอบครัว” หมายความว่า  การให้บริการโทรทัศน์ที่เน้นการนําเสนอ
รายการส่งเสริมการเรียนรู้ การศึกษาในวิทยาการสาขาต่าง ๆ รวมถึงรายการสาระที่เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน หรือส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีของสมาชิกในครอบครัว  โดยที่เน้ือหา
รายการและเวลาออกอากาศรายการจะต้องมีความปลอดภัยและเหมาะสมสําหรับเด็กและเยาวชน และต้องไม่
มีเน้ือหาที่แสดงออกถึงความรุนแรง ผิดศีลธรรม ผิดกฎหมาย หรือใช้ภาษาที่หยาบคาย และคํานึงถึงความเท่า
เทียมและโอกาสของเด็กและเยาวชนทุกกลุ่มในสังคม รวมท้ังเป็นไปตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยผังรายการ เน้ือหา
รายการ สําหรับการให้บริการโทรทัศน์ที่คณะกรรมการกําหนด และไม่ขัดกับกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 

๒. จํานวนใบอนุญาต 
 ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลทางธุรกิจระดับชาติ ในหมวดหมู่
เด็ก เยาวชน และครอบครัว มีจํานวนทั้งสิ้นสามใบอนุญาต ซึ่งเป็นการให้บริการแบบความคมชัดปกติ ตาม
มาตรฐานที่คณะกรรมการกําหนด 
 

๓. ราคาขั้นตํ่า ราคาเริ่มต้น และการเสนอเพิ่มราคา  
 ๓.๑ ราคาขั้นตํ่าและราคาเริ่มต้นการประมูล 
     ๓.๑.๑ ราคาขั้นตํ่า ๑๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หน่ึงร้อยสี่สิบล้านบาทถ้วน) 
  ๓.๑.๒ ราคาเริ่มต้นเท่ากับราคาขั้นตํ่า  
 ๓.๒ การเสนอเพ่ิมราคา ให้เสนอเพ่ิมขึ้นเป็นลําดับ ครั้งละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หน่ึงล้านบาทถ้วน) 

 

๔. หลักประกันการประมูล จํานวนร้อยละสิบของราคาขั้นตํ่า 
 

๕. หมายเลขลําดับการให้บริการ มีสามหมายเลข ได้แก่ หมายเลข ๑๓ หมายเลข ๑๔ และหมายเลข ๑๕ 
 
 
 

ร่าง



๑๑ 
 

          ฉบับรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 

ภาคผนวก ข 
หมวดหมู่ข่าวสารและสาระ 
____________________ 

 
๑. นิยาม 
 “หมวดหมู่ข่าวสารและสาระ” หมายความว่า  การให้บริการโทรทัศน์ที่เน้นการนําเสนอรายการที่เป็น
การเผยแพร่ข่าวสารหรือสาระ ทั้งข้อเท็จจริง ข้อวิเคราะห์ และข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่มีผลกระทบกับสังคม 
เศรษฐกิจ หรือคุณภาพชีวิต และคํานึงถึงความเท่าเทียมและโอกาสของประชาชนทุกกลุ่มในสังคม โดยมีการ
นําเสนออย่างเท่ียงตรง รอบด้าน อิสระ และเป็นกลาง   ทั้งน้ี จะต้องมีรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณะในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้า รวมทั้งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยผังรายการ 
เน้ือหารายการสําหรับการให้บริการโทรทัศน์ที่คณะกรรมการกําหนด และไม่ขัดกับกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 

๒. จํานวนใบอนุญาต 
 ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลทางธุรกิจระดับชาติ ในหมวดหมู่
ช่องรายการข่าวสารและสาระมีจํานวนทั้งสิ้นเจ็ดใบอนุญาต ซึ่งเป็นการให้บริการแบบความคมชัดปกติตาม
มาตรฐานที่คณะกรรมการกําหนด 
 

๓. ราคาขั้นตํ่า ราคาเริ่มต้น และการเสนอเพิ่มราคา  
 ๓.๑ ราคาขั้นตํ่าและราคาเริ่มต้นการประมูล 
     ๓.๑.๑ ราคาขั้นตํ่า ๒๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยย่ีสิบล้านบาทถ้วน) 
  ๓.๑.๒ ราคาเริ่มต้นเท่ากับราคาขั้นตํ่า 
 ๓.๒ การเสนอเพ่ิมราคา ให้เสนอเพ่ิมขึ้นเป็นลําดับ ครั้งละ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) 
 

๔. หลักประกันการประมูล จํานวนร้อยละสิบของราคาขั้นตํ่า 
 

๕. หมายเลขลําดับการให้บริการ มีเจ็ดหมายเลข ได้แก่ หมายเลข ๑๖ หมายเลข ๑๗ หมายเลข ๑๘ 
หมายเลข ๑๙ หมายเลข ๒๐ หมายเลข ๒๑ และหมายเลข ๒๒ 
 
 
 

ร่าง



๑๒ 
 

          ฉบับรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 

ภาคผนวก ค 
หมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดปกติ 

____________________ 
 
๑. นิยาม 
 “หมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดปกติ” หมายความว่า   การให้บริการโทรทัศน์ที่นําเสนอรายการท่ี
เป็นไปตามสัดส่วนที่กฎหมายกําหนด รวมท้ังเป็นไปตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยผังรายการ เน้ือหารายการ สําหรับ
การให้บริการโทรทัศน์ที่คณะกรรมการกําหนด และไม่ขัดกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยออกอากาศในแบบความ
คมชัดปกติตามมาตรฐานที่คณะกรรมการกําหนด 
 

๒. จํานวนใบอนุญาต 
 ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลทางธุรกิจระดับชาติ ในหมวดหมู่
ช่องรายการทั่วไปแบบความคมชัดปกติมีจํานวนทั้งสิ้นเจ็ดใบอนุญาต ซึ่งเป็นการให้บริการแบบความคมชัด
ปกติตามมาตรฐานที่คณะกรรมการกําหนด 
  

๓. ราคาขั้นตํ่า ราคาเริ่มต้น และการเสนอเพิ่มราคา  
 ๓.๑ ราคาขั้นตํ่าและราคาเริ่มต้นการประมูล 
     ๓.๑.๑ ราคาขั้นตํ่า ๓๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามร้อยแปดสิบล้านบาทถ้วน) 
  ๓.๑.๒ ราคาเริ่มต้นเท่ากับราคาขั้นตํ่า  
 ๓.๒ การเสนอเพ่ิมราคา ให้เสนอเพ่ิมขึ้นเป็นลําดับ ครั้งละ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) 
 

๔. หลักประกันการประมูล จํานวนร้อยละสิบของราคาขั้นตํ่า 
 

๕. หมายเลขลําดับการให้บริการ มีเจ็ดหมายเลข ได้แก่ หมายเลข ๒๓ หมายเลข ๒๔ หมายเลข ๒๕ 
หมายเลข ๒๖ หมายเลข ๒๗ หมายเลข ๒๘ และหมายเลข ๒๙ ร่า

ง



๑๓ 
 

         ฉบับรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 

ภาคผนวก ง 
หมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดสูง 

____________________ 
 
๑. นิยาม 
 “หมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดสูง” หมายความว่า การให้บริการโทรทัศน์ที่นําเสนอรายการท่ี
เป็นไปตามสัดส่วนที่กฎหมายกําหนด รวมท้ังเป็นไปตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยผังรายการ เน้ือหารายการ สําหรับ
การให้บริการโทรทัศน์ที่คณะกรรมการกําหนด และไม่ขัดกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยออกอากาศในแบบความ
คมชัดสูงตามมาตรฐานที่คณะกรรมการกําหนด 
 

๒. จํานวนใบอนุญาต 
 ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีเพ่ือให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลทางธุรกิจระดับชาติ ในหมวดหมู่
ช่องรายการทั่วไปแบบความคมชัดสูงมีจํานวนทั้งสิ้นเจ็ดใบอนุญาต ซึ่งเป็นการให้บริการแบบความคมชัดสูง
ตามมาตรฐานที่คณะกรรมการกําหนด 
  

๓. ราคาขั้นตํ่า ราคาเริ่มต้นและการเสนอเพิ่มราคา  
 ๓.๑ ราคาขั้นตํ่าและราคาเริ่มต้นการประมูล 
     ๓.๑.๑ ราคาขั้นตํ่า ๑,๕๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หน่ึงพันห้าร้อยสิบล้านบาทถ้วน) 
  ๓.๑.๒ ราคาเริ่มต้นเท่ากับราคาขั้นตํ่า 
 ๓.๒ การเสนอเพ่ิมราคา ให้เสนอเพ่ิมขึ้นเป็นลําดับ ครั้งละ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน) 
 

๔. หลักประกันการประมูล จํานวนร้อยละสิบของราคาขั้นตํ่า 
 

๕. หมายเลขลําดับการให้บริการ มีเจ็ดหมายเลข ได้แก่ หมายเลข ๓๐ หมายเลข ๓๑ หมายเลข ๓๒ 
หมายเลข ๓๓ หมายเลข ๓๔ หมายเลข ๓๕ และหมายเลข ๓๖ ร่า

ง



๑๔ 
 

          ฉบับรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 

ภาคผนวก จ 
คุณสมบัติผูข้อรับใบอนุญาตให้ใชค้ลืน่ความถ่ี 

------------------------- 
 

 ผู้ขอรับใบอนุญาตที่มีสิทธิเข้าร่วมการประมูลต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังน้ี 
 ๑. เป็นบุคคลสัญชาติไทยและไม่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต
มาแล้วยังไม่ครบสามปี 
 ๒. เป็นรัฐวิสาหกิจหรือบริษัทที่จัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประกอบกิจการ
กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์  
 ๓. เป็นนิติบุคคลซึ่งมีบุคคลผู้มีสัญชาติไทยลงทุนหรือถือหุ้นอันเป็นทุนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของทุน
ทั้งหมดของนิติบุคคล 
 ๔. เป็นนิติบุคคลซึ่งมีบุคคลผู้มีสัญชาติไทยมีอํานาจตามกฎหมายหรือตามข้อบังคับหรือตามข้อตกลง
ในการออกเสียงลงคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนคะแนนเสียงที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคล
น้ัน และในกรณีผู้ขอรับใบอนุญาตที่เป็นบริษัท กรรมการไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนกรรมการทั้งหมดและ
กรรมการผู้มีอํานาจกระทําการผูกพันนิติบุคคลน้ันต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย หรือผู้ขอรับใบอนุญาตที่เป็นห้าง
หุ้นส่วนจํากัดหรือห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน หุ้นส่วนผู้จัดการหรือผู้จัดการต้องเป็นบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทย 
 ๕. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ตามคําสั่งศาล หรือถูกศาลมีคําสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการตาม
กฎหมายว่าด้วยล้มละลาย  
 ๖. กรรมการหรือบุคคลผู้มีอํานาจกระทําการผูกพันผู้ขอรับใบอนุญาตต้องไม่เป็นบุคคลที่มีรายช่ืออยู่
ในบัญชีรายช่ือบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้บริหารตามข้อบังคับตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 ๗. ผู้ขอรับใบอนุญาต กรรมการ ผู้จัดการหรือบุคคลผู้มีอํานาจกระทําการผูกพันผู้ขอรับใบอนุญาต 
ต้องไม่เคยถูกศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดว่ามีโทษทางอาญาซึ่งเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ กฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม กฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน
ทางปัญญา กฎหมายว่าด้วยยาเสพติด ความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน ความผิดเกี่ยวกับเจ้าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐและความผิดตาม
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ภายในระยะเวลาสองปีก่อนการย่ืน
ขอรับใบอนุญาต 

ร่าง



๑๕ 
 

          ฉบับรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 

 ทั้งน้ี ให้ถือว่า บุคคลผู้มีสัญชาติไทย หมายความว่า บุคคลที่มิใช่คนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว และหุ้นที่บุคคลที่มีสัญชาติไทยถืออยู่หรือลงทุนอยู่จํานวนหน่ึงหุ้นนับเป็นเสียง
หน่ึงในการลงคะแนน 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร่าง



๑๖ 
 

          ฉบับรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 

ภาคผนวก ฉ 
แบบรายงานการถือครองหุ้นและการมีอํานาจควบคุม 

การอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถ่ีในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ เพื่อประกอบกิจการทางธุรกิจ 
------------------------- 

 
 

ร่าง



สํานักงาน กสทช. 

แบบรายงานการถือครองหุ้นและการมีอํานาจควบคุม 
การอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถี่ในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนเ์พื่อประกอบกิจการทางธุรกิจ 

  

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ  ลงชื่อ……..........……….….…….  
สํานักงาน กสทช. ๘๗ ซอยสายลม ถนนพหลโยธิน  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทร. ๐ ๒๒๕๑ ๐๑๕๑-๖๐  โทรสาร ๐ ๒๒๗๘ ๕๔๙๓ www.nbtc.go.th 

หน้า ๑ จาก ๒๗ 

 

๑. ชื่อนิติบุคคลของผู้ขอรับใบอนุญาต (กรณุาระบุชื่อนิติบุคคลตามที่ปรากฏในเอกสารประกอบ) 

 
๒. สัดส่วนการถือหุ้นในผู้ขอรับใบอนุญาต 

๒.๑ ผู้ถือหุ้นลําดับที่ ๑ (ผู้ถือหุ้นของผู้ขอรับใบอนุญาต)  
 คําอธิบาย 

๑)  ให้ระบุรายละเอียดรายชื่อผู้ถือหุ้น สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น และสัดส่วนการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นที่มีสัดส่วนการถือหุ้นน้อยกว่า ๑% อาจรวมเข้าเป็นผู้ถือ
หุ้นรายอื่น ๆ ได้โดยไม่ต้องแสดงรายละเอียดของผู้ถือหุ้นดังกล่าว ทั้งนี้ สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นที่ระบุในตารางจะต้องรวมกันเท่ากับ ๑๐๐% และรายละเอียดทั้งหมดที่ระบุในส่วนนี้
จะต้องสอดคล้องกับรายละเอียดในเอกสารประกอบ หากข้อมูลไม่ตรงกัน ให้ยื่นคําอธิบายเป็นลายลักษณ์อักษรและแนบเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องมาพร้อมกับแบบขอรับใบอนุญาต  
๒)  การนับรวมหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้คํานิยาม “ผู้เกี่ยวข้อง” ตามภาคผนวก ข แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ สําหรับการประกอบกิจการทางธุรกิจ พ.ศ. ....   
 คําอธิบาย “ผู้เกี่ยวข้อง” หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ขอรับใบอนุญาต ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้ 

(๑) คู่สมรสของผู้ถือหุ้นดังกล่าว 
(๒) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้ถือหุ้นดังกล่าว  
(๓) ห้างหุ้นส่วนสามัญที่ผู้ถือหุ้นดังกล่าวหรือบุคคลตาม (๑) หรือ (๒) เป็นหุ้นส่วน 
(๔) ห้างหุ้นส่วนจํากัดที่ผู้ถือหุ้นดังกล่าวหรือบุคคลตาม (๑) หรือ (๒) เป็นหุ้นส่วน จําพวกไม่จํากัดความรับผิดหรือเป็นหุ้นส่วนจําพวกจํากัดความรับผิดที่มีหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อย

ละสามสิบของจํานวนหุ้นทั้งหมดของห้างหุ้นส่วนจํากัด 
(๕) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่ผู้ถือหุ้นดังกล่าว หรือบุคคลตาม (๑) หรือ (๒) หรือห้างหุ้นส่วนตาม (๓) หรือ (๔)  ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสามสิบของจํานวนหุ้นที่

จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น 
(๖) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่ผู้ถือหุ้นดังกล่าว หรือบุคคลตาม (๑) หรือ (๒) หรือห้างหุ้นส่วนตาม (๓) หรือ (๔) หรือบริษัทตาม (๕) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ

สามสิบของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น 
(๗) นิติบุคคลที่ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถมีอํานาจในการจัดการในฐานะเป็นผู้แทนนิติบุคคล 

 

 

ร่าง



สํานักงาน กสทช. 

แบบรายงานการถือครองหุ้นและการมีอํานาจควบคุม 
การอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถี่ในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนเ์พื่อประกอบกิจการทางธุรกิจ 

  

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ  ลงชื่อ……..........……….….…….  
สํานักงาน กสทช. ๘๗ ซอยสายลม ถนนพหลโยธิน  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทร. ๐ ๒๒๕๑ ๐๑๕๑-๖๐  โทรสาร ๐ ๒๒๗๘ ๕๔๙๓ www.nbtc.go.th 

หน้า ๒ จาก ๒๗ 

 

 

 

 ผู้ถือหุ้นลําดับที ่๑ 
[ชื่อเต็มตามที่ระบุไว้ในเอกสารประกอบ] 

สัดส่วนการถือหุ้น [% (ทศนิยม ๒ ตําแหน่ง)]  
 

หุ้นทั้งหมด หุ้นที่มีสิทธอิอกเสียงให้นับรวมหุ้นที่ถอืโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง 
๒.๑.๑    
๒.๑.๒    
๒.๑.๓    
๒.๑.๔    
๒.๑.๕    
๒.๑.๖    
๒.๑.๗    
๒.๑.๘    

   

รวม  ๑๐๐% ๑๐๐% ร่าง



สํานักงาน กสทช. 

แบบรายงานการถือครองหุ้นและการมีอํานาจควบคุม 
การอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถี่ในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนเ์พื่อประกอบกิจการทางธุรกิจ 

  

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ  ลงชื่อ……..........……….….…….  
สํานักงาน กสทช. ๘๗ ซอยสายลม ถนนพหลโยธิน  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทร. ๐ ๒๒๕๑ ๐๑๕๑-๖๐  โทรสาร ๐ ๒๒๗๘ ๕๔๙๓ www.nbtc.go.th 

หน้า ๓ จาก ๒๗ 

 

๒.๒ ผู้ถือหุ้นลําดับที ่๒ (ผู้ถือหุ้นของผู้ถอืหุ้นลําดับที่ ๑) 
กรณีมีผู้ถือหุ้นลําดับที่ ๑ ที่เป็นนิติบุคคล และมีสัดส่วนการถือหุ้นหรือมีสัดส่วนการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องของผู้ขอรับใบอนุญาตตั้งแต่ ๑๐% ขึ้นไปของหุ้นทั้งหมด
หรือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นลําดับที่ ๑ ดังกล่าว โดยใช้คําอธิบายที่กําหนดในตารางที่ ๒.๑ 

 ผู้ถือหุ้นลําดับที ่๑ [รายชื่อตามที่ระบุในข้อ ๒.๑] ผู้ถือหุ้นลําดับที ่๒ 
[อิงตามรายชื่อตามหุ้นทัง้หมด] 

สัดส่วนการถือหุ้น [% (ทศนิยม ๒ ตําแหน่ง)] 
 
 รายชื่อตามหุ้นทั้งหมด รายชื่อตามหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงให้

นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกีย่วขอ้ง 
หุ้นทั้งหมด หุ้นที่มีสิทธอิอกเสียงให้นับ

รวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกีย่วขอ้ง 
๒.๒.๑      
๒.๒.๒      
๒.๒.๓      
๒.๒.๔      
๒.๒.๕      
๒.๒.๖      
๒.๒.๗      
๒.๒.๘      

[กรุณาระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพือ่กรอกรายละเอียดได้] 
  ร่าง



สํานักงาน กสทช. 

แบบรายงานการถือครองหุ้นและการมีอํานาจควบคุม 
การอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถี่ในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนเ์พื่อประกอบกิจการทางธุรกิจ 

  

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ  ลงชื่อ……..........……….….…….  
สํานักงาน กสทช. ๘๗ ซอยสายลม ถนนพหลโยธิน  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทร. ๐ ๒๒๕๑ ๐๑๕๑-๖๐  โทรสาร ๐ ๒๒๗๘ ๕๔๙๓ www.nbtc.go.th 

หน้า ๔ จาก ๒๗ 

 

๒.๓ ผู้ถือหุ้นลําดับที่ ๑ (ผู้ถือหุ้นของผู้ขอรับใบอนุญาต)  
 คําอธิบาย 

ให้ระบุรายละเอียดรายชื่อผู้ถือหุ้น สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องของผู้ถือหุ้น และสัดส่วนการมีสิทธิออกเสียง ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นที่มีสัดส่วนการถือหุ้น
น้อยกว่า ๑% อาจรวมเข้าเป็นผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ ได้โดยไม่ต้องแสดงรายละเอียดของผู้ถือหุ้นดังกล่าว ทั้งนี้ สัดส่วนการถือหุ้นและสัดส่วนการมีสิทธิออกเสียง ที่ระบุในตารางจะต้องรวมกัน
เท่ากับ ๑๐๐%  
อาศัยตามคํานิยาม“ผู้มีอํานาจควบคุม”ตามภาคผนวก ข การพิจารณาผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ สําหรับการประกอบกิจการทางธุรกิจ พ.ศ. ....   
“ผู้มีอํานาจควบคุม” หมายความว่า ผู้ถือหุ้นหรือบุคคลอื่นซึ่งโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกําหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดําเนินงานของผู้ขอรับใบอนุญาตอย่างมีนัยสําคัญ ไม่ว่า
อิทธิพลดังกล่าวจะสืบเนื่องจากการเป็นผู้ถือหุ้น หรือได้รับมอบอํานาจตามสัญญา หรือการอื่นใดก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือบุคคลที่เข้าลักษณะข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 

(ก) บุคคลที่มีสิทธิออกเสียงไม่วา่โดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ขอรับใบอนุญาต 
(ข) บุคคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการของผู้ขอรับใบอนุญาตนั้นได้ 
(ค) บุคคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมผู้ซึ่งรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายผู้บริหารการจัดการหรือการดําเนินงานของบริษัทให้ปฏิบัติตามคําสั่งของตนในการกําหนด

นโยบายการจัดการหรือการดําเนินงานของผู้ขอรับใบอนุญาต 
(ง) บุคคลที่ตามพฤติการณ์มีการดําเนินงานหรือมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของผู้ขอรับใบอนุญาตเยี่ยงผู้บริหาร รวมทั้งบุคคลที่มีตําแหน่งซึ่งมีอํานาจหน้าที่เช่นเดียวกับ

บุคคลดังกล่าวของผู้ขอรับใบอนุญาตนั้น ร่าง



สํานักงาน กสทช. 

แบบรายงานการถือครองหุ้นและการมีอํานาจควบคุม 
การอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถี่ในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนเ์พื่อประกอบกิจการทางธุรกิจ 

  

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ  ลงชื่อ……..........……….….…….  
สํานักงาน กสทช. ๘๗ ซอยสายลม ถนนพหลโยธิน  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทร. ๐ ๒๒๕๑ ๐๑๕๑-๖๐  โทรสาร ๐ ๒๒๗๘ ๕๔๙๓ www.nbtc.go.th 

หน้า ๕ จาก ๒๗ 

 

 
  

ผู้ถือหุ้นลําดับที ่๑ 
[รายชื่อตามสัดส่วนการถือหุ้น] 

 

 
ธุรกิจหรืออาชพี 

[คําอธิบาย 
ลักษณะของธรุกิจ] 

สัดส่วนการถือหุ้น 
[% (ทศนิยม ๒ ตําแหน่ง)] 

จํานวนหุ้นทัง้หมด 
ให้นับรวมหุ้นทีถ่ือโดยผู้ที่

เกี่ยวข้อง 

สัดส่วนการมีสิทธิออกเสียง 
ต่อสิทธิออกเสียงทัง้หมด  

๒.๓.๑     
๒.๓.๒     
๒.๓.๓     
๒.๓.๔     
๒.๓.๕     
๒.๓.๖     
๒.๓.๗     
๒.๓.๘     
๒.๓.๙     
๒.๓.๑๐     
[กรุณาระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพือ่กรอกรายละเอียดได้] 
รวม   ๑๐๐% ๑๐๐% ร่าง



สํานักงาน กสทช. 

แบบรายงานการถือครองหุ้นและการมีอํานาจควบคุม 
การอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถี่ในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนเ์พื่อประกอบกิจการทางธุรกิจ 

  

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ  ลงชื่อ……..........……….….…….  
สํานักงาน กสทช. ๘๗ ซอยสายลม ถนนพหลโยธิน  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทร. ๐ ๒๒๕๑ ๐๑๕๑-๖๐  โทรสาร ๐ ๒๒๗๘ ๕๔๙๓ www.nbtc.go.th 

หน้า ๖ จาก ๒๗ 

 

๒.๔ ผู้ถือหุ้นลําดับที่ ๒ (ผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นลําดับที่ ๑)  
กรณีมีผู้ถือหุ้นลําดับที่ ๑ ที่เป็นนิติบุคคล และมีสัดส่วนการถือหุ้นตั้งแต่ ๒๕% ขึ้นไปของหุ้นทั้งหมด โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องของผู้ขอรับใบอนุญาต  หรือมีสัดส่วนการมีสิทธิออกเสียง
ตั้งแต่ ๒๕%ขึ้นไปของสิทธิออกเสียงทั้งหมดในผู้ขอรับใบอนุญาต ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นลําดับที่ ๑ ดังกล่าว โดยใช้คําอธิบายที่กําหนดในตารางที่ ๒.๓ 
อาศัยตามคํานิยาม“ผู้มีอํานาจควบคุม” ตามภาคผนวก ข แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
คัดเลือกให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ สําหรับการประกอบกิจการทางธุรกิจ พ.ศ. ....   
 

 ผู้ถือหุ้นลําดับที ่๑ 
[รายชื่อตามที่ระบุในข้อ ๒.๓] 

ผู้ถือหุ้นลําดับที ่๒ 
 [อิงตามรายชื่อตามหุ้นทัง้หมด] 

สัดส่วนการถือหุ้น 
[% (ทศนิยม ๒ ตําแหน่ง)]  

 รายชื่อตาม
สัดส่วนการ

ถือหุ้น 

รายชื่อตามสัดส่วนการ 
มีสิทธิออกเสียง 

รายชื่อตามสัดส่วน
การถือหุ้น 

รายชื่อตามสัดส่วน
การมีสิทธิออกเสียง 

ธุรกจิหรอือาชีพ 
[คําอธิบาย 

ลักษณะของธรุกิจ] 

จํานวนหุ้นทัง้หมด 
ให้นับรวมหุ้นทีถ่ือโดย

ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

สัดส่วนการมีสิทธิออก
เสียงต่อสิทธิออกเสียง

ทั้งหมด 

๒.๔.๑        
๒.๔.๒        
๒.๔.๓        
๒.๔.๔        
๒.๔.๕        
๒.๔.๖        
๒.๔.๗        

[กรุณาระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพือ่กรอกรายละเอียดได้] ร่าง



สํานักงาน กสทช. 

แบบรายงานการถือครองหุ้นและการมีอํานาจควบคุม 
การอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถี่ในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนเ์พื่อประกอบกิจการทางธุรกิจ 

  

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ  ลงชื่อ……..........……….….…….  
สํานักงาน กสทช. ๘๗ ซอยสายลม ถนนพหลโยธิน  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทร. ๐ ๒๒๕๑ ๐๑๕๑-๖๐  โทรสาร ๐ ๒๒๗๘ ๕๔๙๓ www.nbtc.go.th 

หน้า ๗ จาก ๒๗ 

 

๒.๕ ผู้ถือหุ้นลําดับที่ ๓ (ผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นลําดับที่ ๒) 
กรณีมีผู้ถือหุ้นลําดับที่ ๒ ที่เป็นนิติบุคคล และมีสัดส่วนการถือหุ้นตั้งแต่ ๒๕% ขึ้นไปของหุ้นทั้งหมด โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องของผู้ถือหุ้นลําดับที่ ๑ หรือมีสัดส่วนการมีสิทธิออกเสียง
ตั้งแต่ ๒๕% ขึ้นไปของสิทธิออกเสียงทั้งหมดในผู้ถือหุ้นลําดับที่ ๑ ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นของ ผู้ถือหุ้นลําดับที่ ๒ ดังกล่าว โดยใช้คําอธิบายที่กําหนดในตารางที่ ๒.๓ 
อาศัยตามคํานิยาม“ผู้มีอํานาจควบคุม”ตามภาคผนวก ข การพิจารณาผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ สําหรับการประกอบกิจการทางธุรกิจ พ.ศ. ....   

 ผู้ถือหุ้นลําดับที ่๒ 
[รายชื่อตามที่ระบุในข้อ ๒.๔] 

ผู้ถือหุ้นลําดับที ่๓  สัดส่วนการถือหุ้น 
[% (ทศนิยม ๒ ตําแหน่ง)] 

รายชื่อตามสัดส่วนการ
ถือหุ้น 

รายชื่อตามสัดส่วนการ 
มีสิทธิออกเสียง 

รายชื่อตามสัดส่วน
การถือหุ้น 

รายชื่อตามสัดส่วน
การมีสิทธิออกเสียง 

ธุรกจิหรอือาชีพ 
[คําอธิบาย 

ลักษณะของธรุกิจ] 

จํานวนหุ้นทัง้หมด 
ให้นับรวมหุ้นทีถ่ือ
โดยผู้ที่เกีย่วขอ้ง 

สัดส่วนการมีสิทธิ
ออกเสียงต่อสิทธิ
ออกเสียงทัง้หมด 

๒.๕.๑        
๒.๕.๒        
๒.๕.๓        
๒.๕.๔        
๒.๕.๕        
๒.๕.๖        

[กรุณาระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพือ่กรอกรายละเอียดได้] ร่าง
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หมายเหตุ    
 ๑. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นลําดับที่ ๓ รายใด เป็นนิติบุคคลและมีสัดส่วนการถือหุ้นให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ ๒๕% ขึ้นไปในผู้ถือหุ้นลําดับที่ ๒ หรือมีสัดส่วนการมีสิทธิ
ออกเสียงตั้งแต่ ๒๕% ขึ้นไปในผู้ถือหุ้นลําดับที่ ๒ ให้จัดทํารายละเอียดของผู้ถือหุ้นในผู้ถือหุ้นลําดับที่ ๓ ตามรายละเอียดที่กําหนดในตาราง ๒.๔ โดยอนุโลม  
 ๒. หากในกรณีที่ผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นในลําดับชั้นถัดไปมีสัดส่วนการถือหุ้นโดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ร้อยละ ๒๕% ขึ้นไปของหุ้นทั้งหมด หรือมีสัดส่วนการมีสิทธิ
ออกเสียงตั้งแต่ ๒๕% ขึ้นไปของสิทธิออกเสียงทั้งหมด ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตจัดทํารายละเอียดของผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดที่กําหนดในตาราง ๒.๔ ทุกทอดตลอดสายที่มีสัดส่วนการถือ
หุ้น โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ร้อยละ ๒๕% ขึ้นไปของหุ้นทั้งหมด หรือมีสัดส่วนการมีสิทธิออกเสียงตั้งแต่ ๒๕% ขึ้นไปของสิทธิออกเสียงทั้งหมด 
 ๓. ให้เปิดเผยประเภทของธุรกิจหรืออาชีพของผู้ถือหุ้นอย่างน้อยจนถึงผู้ถือหุ้นลําดับที่ ๓ อย่างไรก็ดี กรณีของบุคคลธรรมดา การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับวิชาชีพของผู้ถือหุ้นให้
เป็นไปตามหลักความพยายามอย่างถึงที่สุด (Best efforts basis) 
 
 

 
 
 
 
 ร่าง
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๓. ความเกี่ยวโยงกับนิติบุคคลอืน่ 

๓.๑ การถือหุ้นไขว้กับนิติบุคคลอื่น 
 อาศัยตามคํานิยาม“การถือหุ้นไขว้กัน”ตามภาคผนวก ข แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และ

วิธีการคัดเลือกให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ สําหรับการประกอบกิจการทางธุรกิจ พ.ศ. ....   
 
คําอธิบาย  
“การถือหุ้นไขว้กัน” หมายความว่า การที่นิติบุคคลตั้งแต่สองรายขึ้นไปถือหุ้นซึ่งกันและกัน อันก่อให้เกิดอํานาจควบคุม  ไม่ว่าจํานวนหุ้นที่ถือไขว้กันนั้นจะมากน้อยเพียงใดก็ตาม โดย
อํานาจควบคุมดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมผ่านการถือหุ้น หรือการควบคุมในนิติบุคคลอื่นเป็นทอดๆ จนถึง      นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลอื่นที่ถูกควบคุม 
การที่นิติบุคคลหนึ่งมีอํานาจควบคุมเหนืออีกนิติบุคคลอื่นนั้น ให้รวมถึง  
 (ก) การที่นิติบุคคลหนึ่งมีสิทธิออกเสียงตั้งแต่ร้อยละห้าสิบขึ้นไปของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลอื่นที่ถูกควบคุม (ในกรณีที่เป็นอํานาจควบคุมทางตรง) หรือของนิติบุคคลที่ถูก
ถือหุ้นต่อกันในแต่ละทอดทุกทอดทุกสายจนถึงนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่ถูกควบคุม (ในกรณีที่เป็นอํานาจควบคุมทางอ้อม) หรือ 
 (ข) การที่นิติบุคคลหนึ่งส่งบุคคลหรือมีพฤติกรรมในการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการในจํานวนที่มีนัยสําคัญเพื่อควบคุมการบริหารงานหรอืการดําเนินงานของนิติบุคคลอื่น 
 
 การแสดงข้อมูล ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการถือหุ้นไขว้ในนิติบุคคลอื่น เช่น ลักษณะของการถือหุ้นไขว้ สัดส่วนของการถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน และลักษณะทาง

ธุรกิจของนิติบุคคลที่มีการถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน โดยผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องรับรองว่าผู้ขอรับใบอนุญาตมีอํานาจในการควบคุมนิติบุคคลอื่นหรือไม่ 
 ร่าง



สํานักงาน กสทช. 
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 ชื่อนิติบุคคลทีผู่้ยื่นขอรับ

ใบอนุญาตเข้าถือหุ้นไขว้ทัง้
ทางตรงและทางออ้ม 

 (ก.) 

รายละเอยีดเกีย่วกับการถอืหุน้ไขว้ การแสดงการมีอํานาจควบคุมนิติบุคคล 
[พิจารณาจากคํานิยามการถอืหุ้นไขวข้้อ ๒)] 
(กรุณาทําเครื่องหมายในช่องที่เข้าข่าย) 

ลักษณะ 
การถือหุ้นไขว ้
(ทางตรง หรือ 

ทางอ้อม) 

สัดส่วนการถือหุ้น  
[% (ทศนิยม ๒ ตําแหน่ง)] 

สัดส่วนการมีสิทธอิอกเสียงต่อ
สิทธอิอกเสียงทั้งหมด 

[% (ทศนิยม ๒ ตําแหน่ง)]  
ผู้ขอรับ

ใบอนุญาตถือ
หุ้นใน (ก.) 

(ก.) ถือหุ้นในผู้
ขอรับ

ใบอนุญาต 

ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตถือ
หุ้นใน (ก.) 

(ก.) ถือหุ้นใน
ผู้ขอรับ

ใบอนุญาต 

ส่งบุคคลเข้าเปน็ 
กรรมการฯ 

มีพฤตกิรรมในการส่ง
บุคคลเข้าเป็น
กรรมการฯ 

๓.๑.๑         
๓.๑.๒         
๓.๑.๓         
๓.๑.๔         
๓.๑.๕         
๓.๑.๖         
๓.๑.๗         
๓.๑.๘         
๓.๑.๙         
๓.๑.๑๐         
๓.๑.๑๑         

[กรุณาระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพือ่กรอกรายละเอียดได้] ร่าง
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๓.๒ บริษัทย่อยของผู้ขอรับใบอนุญาต  
 อาศัยตามคํานิยาม“บริษัยย่อย” “บริษัทย่อยในลําดับเดียวกัน” และ “ผู้มีอํานาจควบคุม” ตามภาคผนวก ข การพิจารณาผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน แนบท้ายประกาศคณะกรรมการ

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ สําหรับการ
ประกอบกิจการทางธุรกิจ พ.ศ. .... 
 
“บริษัทย่อย” หมายความว่า บริษัทที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ 
(ก) บริษัทที่ผู้ขอรับใบอนุญาตมีอํานาจควบคุมกิจการ 
(ข) บริษัทที่บริษัทตาม (ก) มีอํานาจควบคุมกิจการ 
(ค) บริษัทที่อยู่ภายใต้อํานาจควบคุมกิจการของบริษัทตาม (ข) ต่อไปเป็นทอดๆ โดยเริ่มจากการอยู่ภายใต้อํานาจควบคุมกิจการของบริษัทตาม (ข) 
 
“บริษัทย่อยในลําดับเดียวกัน”หมายความว่า บริษัทย่อยตั้งแต่สองบริษัทขึ้นไปที่มีบริษัทใหญ่เป็นบริษัทเดียวกันไม่ว่าบริษัทย่อยนั้นจะอยู่ในชั้นลําดับใด ๆ 
 
คําว่า “บริษัทที่ผู้ขอรับใบอนุญาตมีอํานาจควบคุมกิจการ” หมายความว่า บริษัทที่ผู้ขอรับใบอนุญาตมีอํานาจควบคุมโดยมีผู้ถือหุ้นหรือบุคคลอื่นซึ่งโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการ
กําหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดําเนินงานของผู้ขอรับใบอนุญาตอย่างมีนัยสําคัญ ไม่ว่าอิทธิพลดังกล่าวจะสืบเนื่องจากการเป็นผู้ถือหุ้น หรือได้รับมอบอํานาจตามสัญญา หรือการอื่น
ใดก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือบุคคลที่เข้าลักษณะข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 

(ก) บุคคลที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น 
(ข) บุคคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการของบริษัทนั้นได้ 
(ค) บุคคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมผู้ซึ่งรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายผู้บริหารการจัดการหรือการดําเนินงานของบริษัทให้ปฏิบัติตามคําสั่งของตนในการกําหนด

นโยบายการจัดการหรือการดําเนินงานของบรษิัทนั้น 
(ง) บุคคลที่ตามพฤติการณ์มีการดําเนินงานหรือมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของผู้ขอรับใบอนุญาตเยี่ยงผู้บริหาร รวมทั้งบุคคลที่มีตําแหน่งซึ่งมีอํานาจหน้าที่เช่นเดียวกับ

บุคคลดังกล่าวของของบริษัทนั้น 
 
 
การแสดงข้อมูล ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทย่อยของผู้ขอรับใบอนุญาต เช่น ลักษณะทางธุรกิจของนิติบุคคลที่เป็นบริษัทย่อยของผู้ขอรับใบอนุญาต หรือสัดส่วน
การถือหุ้นทั้งในส่วนที่มีสิทธิออกเสียงและไม่มีสิทธิออกเสียง หรือลักษณะความสัมพันธ์ที่บ่งบอกความเป็นบริษัทย่อย หรือระดับของอํานาจควบคุมโดยการแต่งตั้งกรรมการหรือมีพฤติกรรม
ส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการ  

ร่าง



สํานักงาน กสทช. 

แบบรายงานการถือครองหุ้นและการมีอํานาจควบคุม 
การอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถี่ในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนเ์พื่อประกอบกิจการทางธุรกิจ 

  

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ  ลงชื่อ……..........……….….…….  
สํานักงาน กสทช. ๘๗ ซอยสายลม ถนนพหลโยธิน  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทร. ๐ ๒๒๕๑ ๐๑๕๑-๖๐  โทรสาร ๐ ๒๒๗๘ ๕๔๙๓ www.nbtc.go.th 

หน้า ๑๒ จาก ๒๗ 

 

 ชื่อ 
[ชื่อนิติบุคคลที่เป็นบริษทัย่อยตาม

คํานิยามบริษทัย่อย] 

ลักษณะของประเภทธุรกิจ 
[คําอธิบายลักษณะของ

กิจการ] 

สัดส่วนการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง 
[% (ทศนิยม ๒ ตําแหน่ง)] 

หรือความสัมพนัธ์ 

การแสดงการมีอํานาจควบคุมนิติบุคคล 
(กรุณาทําเครื่องหมาย  ในช่องที่เข้าข่าย) 

ส่งบุคคลเข้าเปน็ 
กรรมการฯ 

มีพฤตกิรรมในการส่ง
บุคคลเข้าเป็นกรรมการฯ 

๓.๒.๑      
๓.๒.๒      
๓.๒.๓      
๓.๒.๔      
๓.๒.๕      
๓.๒.๖      
๓.๒.๗      
๓.๒.๘      
๓.๒.๙      
๓.๒.๑๐      

[กรุณาระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพือ่กรอกรายละเอียดได้] ร่าง



สํานักงาน กสทช. 

แบบรายงานการถือครองหุ้นและการมีอํานาจควบคุม 
การอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถี่ในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนเ์พื่อประกอบกิจการทางธุรกิจ 

  

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ  ลงชื่อ……..........……….….…….  
สํานักงาน กสทช. ๘๗ ซอยสายลม ถนนพหลโยธิน  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทร. ๐ ๒๒๕๑ ๐๑๕๑-๖๐  โทรสาร ๐ ๒๒๗๘ ๕๔๙๓ www.nbtc.go.th 

หน้า ๑๓ จาก ๒๗ 

 

 
๓.๓ บริษัทใหญ่ของผู้ขอรับใบอนุญาต  
 อาศัยตามคํานิยาม“บริษัทใหญ่” และ “ผู้มีอํานาจควบคุม” ตามภาคผนวก ข การพิจารณาผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ สําหรับการประกอบกิจการทางธุรกิจ พ.ศ. .... 
 
“บรษิัทใหญ่” หมายความว่า บริษัทที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ 
(ก) บริษัทผู้มีอํานาจควบคุมกิจการในผู้ขอรับใบอนุญาต 
(ข) บริษัทผู้มีอํานาจควบคุมกิจการในบริษัทตาม (ก) 
(ค) บริษัทผู้มีอํานาจควบคุมกิจการในบริษัทตาม (ข) ต่อไปเป็นทอด ๆ โดยเริ่มจากการมีอํานาจควบคุมกิจการในบริษัทตาม (ข) 
 
คําว่า “บริษัทผู้มีอํานาจควบคุมกิจการในผู้ขอรับใบอนุญาต” หมายความว่า บริษัทที่มีอํานาจควบคุมผู้ขอรับใบอนุญาต โดยมีผู้ถือหุ้นหรือบุคคลอื่นซึ่งโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการ
กําหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดําเนินงานของผู้ขอรับใบอนุญาตอย่างมีนัยสําคัญ ไม่ว่าอิทธิพลดังกล่าวจะสืบเนื่องจากการเป็นผู้ถือหุ้น หรือได้รับมอบอํานาจตามสัญญา หรือการอื่น
ใดก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือบุคคลที่เข้าลักษณะข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 

(ก) บุคคลที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ขอรับใบอนุญาต 
(ข) บุคคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการของผู้ขอรับใบอนุญาต 
(ค) บุคคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมผู้ซึ่งรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายผู้บริหารการจัดการหรือการดําเนินงานของบริษัทให้ปฏิบัติตามคําสั่งของตนในการกําหนด

นโยบายการจัดการหรือการดําเนินงานของผู้ขอรับใบอนุญาต 
(ง) บุคคลที่ตามพฤติการณ์มีการดําเนินงานหรือมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของผู้ขอรับใบอนุญาตเยี่ยงผู้บริหาร รวมทั้งบุคคลที่มีตําแหน่งซึ่งมีอํานาจหน้าที่เช่นเดียวกับ

บุคคลดังกล่าวของของผู้ขอรับใบอนุญาต 
 
 
การแสดงข้อมูล ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทย่อยของผู้ขอรับใบอนุญาต เช่น ลักษณะทางธุรกิจของนิติบุคคลที่เป็นบริษัทย่อยของผู้ขอรับใบอนุญาต หรือสัดส่วน
การถือหุ้นทั้งในส่วนที่มีสิทธิออกเสียงและไม่มีสิทธิออกเสียง หรือลักษณะความสัมพันธ์ที่บ่งบอกความเป็นบริษัทย่อย หรือระดับของอํานาจควบคุมโดยการแต่งตั้งกรรมการหรือมีพฤติกรรม
ส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการ  

ร่าง



สํานักงาน กสทช. 

แบบรายงานการถือครองหุ้นและการมีอํานาจควบคุม 
การอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถี่ในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนเ์พื่อประกอบกิจการทางธุรกิจ 

  

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ  ลงชื่อ……..........……….….…….  
สํานักงาน กสทช. ๘๗ ซอยสายลม ถนนพหลโยธิน  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทร. ๐ ๒๒๕๑ ๐๑๕๑-๖๐  โทรสาร ๐ ๒๒๗๘ ๕๔๙๓ www.nbtc.go.th 

หน้า ๑๔ จาก ๒๗ 

 

 ชื่อ 
[ชื่อนิติบุคคลที่เป็นบริษทัใหญ่ตาม

คํานิยามบริษทัใหญ ่

ลักษณะของประเภทธุรกิจ 
[คําอธิบายลักษณะของ

กิจการ] 

สัดส่วนการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง 
[% (ทศนิยม ๒ ตําแหน่ง)] 

หรือความสัมพนัธ์ 

การแสดงการมีอํานาจควบคุมนิติบุคคล 
(กรุณาทําเครื่องหมาย  ในช่องที่เข้าข่าย) 

ส่งบุคคลเข้าเปน็ 
กรรมการฯ 

มีพฤตกิรรมในการส่ง
บุคคลเข้าเป็นกรรมการฯ 

๓.๓.๑      
๓.๓.๒      
๓.๓.๓      
๓.๓.๔      
๓.๓.๕      
๓.๓.๖      
๓.๓.๗      
๓.๓.๘      
๓.๓.๙      
๓.๓.๑๐      

[กรุณาระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพือ่กรอกรายละเอียดได้] ร่าง



สํานักงาน กสทช. 

แบบรายงานการถือครองหุ้นและการมีอํานาจควบคุม 
การอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถี่ในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนเ์พื่อประกอบกิจการทางธุรกิจ 

  

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ  ลงชื่อ……..........……….….…….  
สํานักงาน กสทช. ๘๗ ซอยสายลม ถนนพหลโยธิน  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทร. ๐ ๒๒๕๑ ๐๑๕๑-๖๐  โทรสาร ๐ ๒๒๗๘ ๕๔๙๓ www.nbtc.go.th 

หน้า ๑๕ จาก ๒๗ 

 

๓.๔ บริษัทร่วมของผู้ขอรับใบอนุญาต 
อาศัยตามคํานิยาม“บริษัทร่วม” ตามภาคผนวก ข การพิจารณาผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ สําหรับการประกอบกิจการทางธุรกิจ พ.ศ. .... 
 
คําอธิบาย  

บริษัทร่วม   หมายความว่า  บริษัทผู้ขอรับใบอนุญาตหรือบริษัทย่อยมีอํานาจในการมีส่วนร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของบริษัท แต่ไม่ถึงระดับที่จะมีอํานาจ
ควบคุมนโยบายดังกล่าว และไม่ถือเป็นบริษัทย่อยหรือกิจการร่วมค้า 

ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตหรือบริษัทย่อยถือหุ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมรวมกันตั้งแต่ร้อยละยี่สิบแต่ไม่เกินร้อยละห้าสิบของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ให้สันนิษฐานไว้ก่อน
ว่าผู้ขอรับใบอนุญาตหรือบริษัทย่อยมีอํานาจในการมีส่วนร่วมตัดสินใจตามวรรคหนึ่ง เว้นแต่จะพิสูจน์ให้เห็นเป็นอย่างอื่น 
 
การแสดงข้อมูล ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทร่วมของผู้ขอรับใบอนุญาต เช่น ลักษณะทางธุรกิจของนิติบุคคลที่เป็นบริษัทร่วมของผู้ขอรับใบอนุญาต หรือสัดส่วนการถือหุ้น 
หรือลักษณะความสัมพันธ์ที่บ่งบอกความเป็นบริษัทร่วม หรือระดับของอํานาจควบคุมโดยการแต่งตั้งกรรมการหรือมีพฤติกรรมส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการ  
 ชื่อ 

[ชื่อเต็มตามที่ระบุไว้ในเอกสาร
ประกอบ] 

ลักษณะของประเภทธุรกิจ 
[คําอธิบายลักษณะของ

กิจการ] 

 สัดส่วนการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง 
[% (ทศนิยม ๒ ตําแหน่ง)] 

หรือความสัมพนัธ์ 

การแสดงการมีอํานาจควบคุมนิติบุคคล 
(กรุณาทําเครื่องหมาย  ในช่องที่เข้าข่าย) 

ส่งบุคคลเข้าเปน็ 
กรรมการฯ 

มีพฤตกิรรมในการส่ง
บุคคลเข้าเป็น
กรรมการฯ 

๓.๔.๑      
๓.๔.๒      
๓.๔.๓      

[กรุณาระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพือ่กรอกรายละเอียดได้] ร่าง



สํานักงาน กสทช. 
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หน้า ๑๖ จาก ๒๗ 

 

๓.๕ รายการที่เกี่ยวโยงกัน 
อาศัยตามคํานิยาม “ผู้ที่เกี่ยวโยงกัน” ตามภาคผนวก ข แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
ให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ สําหรับการประกอบกิจการทางธุรกิจ พ.ศ. .... 
 
คําอธิบาย  
 

“ผู้ที่เกี่ยวโยงกัน” หมายความว่า ผู้ขอรับใบอนุญาตที่มีความเกี่ยวโยงกันไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมกับผู้ขอรับใบอนญุาตรายอื่น ในคราวการประมูลเดียวกัน โดยมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้
มีอํานาจควบคุมเป็นบุคคลดังต่อไปนี้ของผู้ขอรับใบอนุญาตรายอื่น 

(ก) ผู้บริหาร 
(ข) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
(ค) ผู้มีอํานาจควบคุม 
(ง) บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคุม 
(จ) ผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลตาม (ก) ถึง (ง) 
ทั้งนี้ รวมถึงบุคคลใดๆ ที่โดยพฤติการณ์บ่งชี้ได้ว่าเป็นผู้ทําการแทนหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลของผู้ขอรับใบอนุญาตดังกล่าวข้างต้นต่อการตัดสินใจ การกําหนดนโยบาย การจัดการ หรือการ

ดําเนินงานอย่างมีนัยสําคัญ หรือบุคคลอื่นที่คณะกรรมการเห็นว่ามีพฤติการณ์ทํานองเดียวกัน 
คําว่า “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” หมายความว่า ผู้ถือหุ้นในผู้ขอรับใบอนุญาตเกินกว่าร้อยละสิบของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ขอรับใบอนุญาตนั้น การถือหุ้นดังกล่าวให้นับรวมหุ้นที่

ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย 
คําว่า “ผู้เกี่ยวข้อง” หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ขอรับใบอนุญาต ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้ 

(๑) คู่สมรสของผู้ถือหุ้นดังกล่าว 
(๒) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้ถือหุ้นดังกล่าว  
(๓) ห้างหุ้นส่วนสามัญที่ผู้ถือหุ้นดังกล่าวหรือบุคคลตาม (๑) หรือ (๒) เป็นหุ้นส่วน 
(๔) ห้างหุ้นส่วนจํากัดที่ผู้ถือหุ้นดังกล่าวหรือบุคคลตาม (๑) หรือ (๒) เป็นหุ้นส่วน จําพวกไม่จํากัดความรับผิดหรือเป็นหุ้นส่วนจําพวกจํากัดความรับผิดที่มีหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสามสิบ

ของจํานวนหุ้นทั้งหมดของห้างหุ้นส่วนจํากัด 
(๕) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่ผู้ถือหุ้นดังกล่าว หรือบุคคลตาม (๑) หรือ (๒) หรือห้างหุ้นส่วนตาม (๓) หรือ (๔)  ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสามสิบของจํานวนหุ้นที่จําหน่าย

ร่าง



สํานักงาน กสทช. 

แบบรายงานการถือครองหุ้นและการมีอํานาจควบคุม 
การอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถี่ในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนเ์พื่อประกอบกิจการทางธุรกิจ 
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ได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น 
(๖) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่ผู้ถือหุ้นดังกล่าว หรือบุคคลตาม ๑) หรือ (๒) หรือห้างหุ้นส่วนตาม (๓) หรือ (๔) หรือบริษัทตาม (๕) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสามสิบของ

จํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น 
(๗) นิติบุคคลที่ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถมีอํานาจในการจัดการในฐานะเป็นผู้แทนนิติบุคคล 
และคําว่า “ญาติสนิท” หมายความว่า บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ดังนี้ บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร 

 

ร่าง



สํานักงาน กสทช. 

แบบรายงานการถือครองหุ้นและการมีอํานาจควบคุม 
การอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถี่ในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนเ์พื่อประกอบกิจการทางธุรกิจ 
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๓.๕.๑ ผู้ขอรับใบอนุญาตถือครองหุน้โดยทางตรงในนิติบุคคลที่เป็นบริษัทมหาชนจํากัดและบริษัทจํากัด 

อาศัยตามคํานิยาม “การถือหุ้นไขว้” ตามภาคผนวก ข แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการคัดเลือกให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ สําหรับการประกอบกิจการทางธุรกิจ พ.ศ. .... 

แสดงรายชือ่นิติบุคคลที่ผูข้อรับใบอนุญาตถือหุ้น  
แสดงรายชือ่นิติบุคคลที ่
ผู้ขอรับใบอนุญาตถือหุ้น  

สัดส่วนการถือครองหุ้นต่อจํานวนหุ้นทั้งหมด (%) 
นับรวมจํานวนหุ้นที่ถอืโดยผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งด้วย 
(แสดงทกุกรณทีี่ผู้ขอรับใบอนุญาตถือหุ้น) 

สัดส่วนการมีสิทธอิอกเสียงต่อสิทธอิอกเสียงทัง้หมด (%) 
(แสดงเฉพาะกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตถือหุ้นและมีสิทธิออก

เสียงตั้งแต่ ๕๐% ขึ้นไปของสทิธอิอกเสียงทัง้หมด) 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

[กรุณาระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพือ่กรอกรายละเอียดได]้ 
 ร่าง



สํานักงาน กสทช. 

แบบรายงานการถือครองหุ้นและการมีอํานาจควบคุม 
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๓.๕.๒ ผู้ขอรับใบอนุญาตถือครองหุน้โดยทางอ้อมในนิติบุคคลที่เป็นบริษัทมหาชนจํากัดและบริษัทจํากัด  
อาศัยตามคํานิยาม “การถือหุ้นไขว้” ตามภาคผนวก ข แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการคัดเลือกให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ สําหรับการประกอบกิจการทางธุรกิจ พ.ศ. .... 

แสดงรายชือ่นิติบุคคลที่ผูข้อรับใบอนุญาตถือหุ้น ตั้งแต่ 
๕๐% ขึ้นไปของจํานวนหุ้นทัง้หมด  (ลําดับที่ ๑) 

แสดงรายชือ่นิติบุคคลที่นิติบุคคลลําดับที ่๑ ถือหุ้น
ตั้งแต่ ๕๐% ขึน้ไปของจํานวนหุ้นทั้งหมด (ลําดับที่ ๒) 

แสดงรายชือ่นิติบุคคลที่นิติบุคคลลําดับที ่๒ ถือหุ้นตั้งแต่ 
๕๐% ขึ้นไปของจํานวนหุ้นทัง้หมด (ลําดับที ่๓) 

ชื่อนิติบุคคล สัดส่วนการถือหุ้น (%) 
(ให้นับรวมจํานวนหุ้นทีถ่ือ

โดยผู้ที่เกีย่วขอ้ง) 

ชื่อนิติบุคคล สัดส่วนการถือหุ้น (%) 
(ให้นับรวมจํานวนหุ้นทีถ่ือ

โดยผู้ที่เกีย่วขอ้ง) 

ชื่อนิติบุคคล สัดส่วนการถือหุ้น (%) 
(ให้นับรวมจํานวนหุ้นทีถ่ือ

โดยผู้ที่เกีย่วขอ้ง) 
๑.  ๑.  ๑.  

๒.  
๒.  ๑.  

๒.  
๒.  ๑.  ๑.  

๒.  
๒.  ๑.  

๒.  
[กรุณาระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพือ่กรอกรายละเอียดได]้ 
หมายเหตุ  ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตมีการถือหุ้นผ่านนิติบุคคลอื่นที่ถูกถือหุ้นต่อกันเป็นทอดๆ มากกว่าลําดับที่ ๓ ให้แสดงรายละเอียดของลําดับถัด ๆ ไป จนกระทั่งถึงลําดับสุดท้ายที่แสดงถึง
การถือหุ้นของนิติบุคคลใดๆในลําดับก่อนหน้าตั้งแต่ ๕๐% ขึ้นไป    ร่าง



สํานักงาน กสทช. 

แบบรายงานการถือครองหุ้นและการมีอํานาจควบคุม 
การอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถี่ในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนเ์พื่อประกอบกิจการทางธุรกิจ 

  

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ  ลงชื่อ……..........……….….…….  
สํานักงาน กสทช. ๘๗ ซอยสายลม ถนนพหลโยธิน  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทร. ๐ ๒๒๕๑ ๐๑๕๑-๖๐  โทรสาร ๐ ๒๒๗๘ ๕๔๙๓ www.nbtc.go.th 

หน้า ๒๐ จาก ๒๗ 

 

๓.๕.๓ ผู้ขอรับใบอนุญาตถือหุ้นและมีสิทธอิอกเสยีงโดยทางอ้อมในนิติบุคคลที่เป็นบริษัทมหาชนจํากัดและบริษัทจํากัด  
อาศัยตามคํานิยาม “การถือหุ้นไขว้” ตามภาคผนวก ข แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการคัดเลือกให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ สําหรับการประกอบกิจการทางธุรกิจ พ.ศ. .... 

แสดงรายชือ่นิติบุคคลที่ผูข้อรับใบอนุญาต  
ถือหุ้นและมีสิทธิออกเสยีงตั้งแต่ ๕๐% ขึ้นไปของ 

สิทธอิอกเสียงทั้งหมด  (ลําดับที่ ๑) 

แสดงรายชือ่นิติบุคคลที่นิติบุคคลลําดับที ่๑ ถือหุ้นและ
มีสิทธอิอกเสียงตั้งแต่ ๕๐% ขึ้นไปของ 

สิทธอิอกเสียงทั้งหมด (ลําดับที่ ๒) 

แสดงรายชือ่นิติบุคคลที่นิติบุคคลลําดับที ่๒ ถือหุ้นและมี
สิทธอิอกเสียงตั้งแต่ ๕๐% ขึ้นไปของ 
สิทธอิอกเสียงทั้งหมด (ลําดับที่ ๓) 

ชื่อนิติบุคคล สัดส่วนการมีสิทธิออกเสียงตอ่
สิทธิออกเสียงทัง้หมด  (%) 

ชื่อนิติบุคคล สัดส่วนการมีสิทธิออกเสียงตอ่
สิทธิออกเสียงทัง้หมด (%) 

ชื่อนิติบุคคล สัดส่วนการมีสิทธิออกเสียงตอ่
สิทธิออกเสียงทัง้หมด  (%) 

๑.  ๑.  ๑.  
๒.  

๒.  ๑.  
๒.  

๒.  ๑.  ๑.  
๒.  

๒.  ๑.  
๒.  

[กรุณาระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพือ่กรอกรายละเอียดได]้ 
หมายเหตุ  ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตมีการถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงผ่านนิติบุคคลอื่นที่ถูกถือหุ้นต่อกันเป็นทอดๆ มากกว่าลําดับที่ ๓ ให้แสดงรายละเอียดของลําดับถัดๆ ไป 
จนกระทั่งถึงลําดับสุดท้ายที่มีการถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงของนิติบุคคลใดๆ ในลําดับก่อนหน้าตั้งแต่ ๕๐% ขึ้นไป   ร่าง



สํานักงาน กสทช. 

แบบรายงานการถือครองหุ้นและการมีอํานาจควบคุม 
การอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถี่ในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนเ์พื่อประกอบกิจการทางธุรกิจ 

  

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ  ลงชื่อ……..........……….….…….  
สํานักงาน กสทช. ๘๗ ซอยสายลม ถนนพหลโยธิน  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทร. ๐ ๒๒๕๑ ๐๑๕๑-๖๐  โทรสาร ๐ ๒๒๗๘ ๕๔๙๓ www.nbtc.go.th 

หน้า ๒๑ จาก ๒๗ 

 

๓.๕.๔ ผู้ขอรับใบอนุญาตส่งบุคคลหรือมีพฤติกรรมในการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการในจํานวนที่มีนัยสําคัญเพื่อควบคุมการบริหารงานหรือการดําเนินงานของนิติบุคคลที่
เป็นบริษัทมหาชนจํากัดและบริษัทจํากัด 
อาศัยตามคํานิยาม“การถือหุ้นไขว้กัน” ตามภาคผนวก ข แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการคัดเลือกให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ สําหรับการประกอบกิจการทางธุรกิจ พ.ศ. ....   

แสดงรายชือ่นิติบุคคลที่ผูข้อรับใบอนุญาตส่งบุคคลหรือมีพฤติกรรมในการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการในจํานวนที่มีนัยสําคัญเพื่อควบคมุการบริหารงานหรือการดําเนินงานของนิติ
บุคคลที่เป็นบริษัทมหาชนจํากดัและบริษัทจํากัด  

ชื่อนิติบุคคล ชื่อบุคคล  ลักษณะการควบคุมการบรหิารงานหรอืการดําเนินงานของบุคคล 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
[กรุณาระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพือ่กรอกรายละเอียดได]้ 
 
 ร่าง



สํานักงาน กสทช. 

แบบรายงานการถือครองหุ้นและการมีอํานาจควบคุม 
การอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถี่ในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนเ์พื่อประกอบกิจการทางธุรกิจ 

  

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ  ลงชื่อ……..........……….….…….  
สํานักงาน กสทช. ๘๗ ซอยสายลม ถนนพหลโยธิน  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทร. ๐ ๒๒๕๑ ๐๑๕๑-๖๐  โทรสาร ๐ ๒๒๗๘ ๕๔๙๓ www.nbtc.go.th 

หน้า ๒๒ จาก ๒๗ 

 

๓.๕.๕ ผู้ขอรับใบอนุญาตส่งบุคคลหรือมีพฤติกรรมในการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการในจํานวนที่มีนัยสําคัญเพื่อควบคุมการบริหารงานหรือการดําเนินงานของนิติบุคคลที่
เป็นบริษัทมหาชนจํากัดและบริษัทจํากัด 
อาศัยตามคํานิยาม“การถือหุ้นไขว้กัน” ตามภาคผนวก ข แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการคัดเลือกให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ สําหรับการประกอบกิจการทางธุรกิจ พ.ศ. ....   

แสดงรายชือ่นิติบุคคลที่ผูข้อรับใบอนุญาตถือหุ้นและผู้
ขอรับใบอนุญาตส่งบุคคลหรือมีพฤติกรรมในการส่ง
บุคคลเข้าเป็นกรรมการในจํานวนที่มีนัยสําคญัเพื่อ

ควบคุมการบริหารงานหรือการดําเนินงานของนิติบุคคล  
(ลําดับที่ ๑) 

แสดงรายชือ่นิติบุคคลที่นิติบุคคลลําดับที ่๑ ถือหุ้น และ
นิติบุคคลลําดับที่ ๑ ส่งบุคคลหรือมีพฤติกรรมในการส่ง

บุคคลเข้าเป็นกรรมการในจํานวนที่มีนัยสําคญัเพื่อ
ควบคุมการบริหารงานหรือการดําเนินงานของนิติบุคคล 

(ลําดับที่ ๒) 

แสดงรายชือ่นิติบุคคลที่นิติบุคคลลําดับที ่๒ ถือหุ้น  
และนิติบุคคลลาํดับที่ ๒ สง่บุคคลหรือมีพฤติกรรมในการ
ส่งบุคคลเข้าเป็นเข้าเป็นกรรมการในจํานวนที่มีนัยสําคัญ
เพื่อควบคุมการบริหารงานหรือการดําเนินงานของนิติ

บุคคล 
 (ลําดับที่ ๓) 

ชื่อนิติบุคคล ชื่อบุคคล  ตําแหน่ง/
พฤตกิรรม 

ชื่อนิติบุคคล ชื่อบุคคล  ตําแหน่ง/
พฤตกิรรม 

ชื่อนิติบุคคล ชื่อบุคคล  ตําแหน่ง/
พฤตกิรรม 

๑.   ๑.   ๑.   
๒.   

๒.   ๑.   
๒.   

[กรุณาระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพือ่กรอกรายละเอียดได]้ 
หมายเหตุ  ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตมีการถือหุ้นผ่านนิติบุคคลอื่นที่ถูกถือหุ้นต่อกันเป็นทอดๆ มากกว่าลําดับที่ ๓ ให้แสดงรายละเอียดของลําดับถัดๆไปจนกระทั่งถึงลําดับสุดท้าย    ร่าง



สํานักงาน กสทช. 

แบบรายงานการถือครองหุ้นและการมีอํานาจควบคุม 
การอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถี่ในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนเ์พื่อประกอบกิจการทางธุรกิจ 

  

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ  ลงชื่อ……..........……….….…….  
สํานักงาน กสทช. ๘๗ ซอยสายลม ถนนพหลโยธิน  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทร. ๐ ๒๒๕๑ ๐๑๕๑-๖๐  โทรสาร ๐ ๒๒๗๘ ๕๔๙๓ www.nbtc.go.th 

หน้า ๒๓ จาก ๒๗ 

 

๓.๕.๖ ผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ขอรับใบอนุญาตถือครองหุ้นในนิติบุคคลที่เป็นบริษัทมหาชนจํากัดและบริษัทจํากดั 
อาศัยตามคํานิยาม“ผู้มีอํานาจควบคุม” ตามภาคผนวก ข แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการคัดเลือกให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ สําหรับการประกอบกิจการทางธุรกิจ พ.ศ. ....   

แสดงรายชือ่ผูม้ีอํานาจควบคมุของผู้ขอรับใบอนุญาต คําอธิบายลักษณะของผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ขอรับใบอนุญาต  
(นิยาม “ผู้มีอํานาจควบคุม” ตามภาคผนวก ข แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
คัดเลือกให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ สําหรับการประกอบ

กิจการทางธุรกิจ พ.ศ. ....  ) 
๑) 
๒) 
๓) 
๔) 
[กรุณาระบุรายชื่อให้ครบถ้วน โดยสามารถเพิม่บรรทัดเพือ่กรอกรายละเอียด] 
 

๑.  บุคคลที่มีสิทธิออกเสียงไม่่ว่าโดยทางตรงหรอืทางอ้อมตั้งแต่ ๒๕% ขึ้นไปของ
จํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของผู้ขอรบัใบอนุญาต  
 

๑) 
๒) 
๓) 
๔) 
[กรุณาระบุรายชื่อให้ครบถ้วน โดยสามารถเพิม่บรรทัดเพือ่กรอกรายละเอียด] 
 

๒.  บุคคลที่ตามพฤติกรรมสามารถควบคุมการแต่งตั้งหรือ ถอดถอนกรรมการของ       
     ผู้ขอรับใบอนุญาต ร่าง



สํานักงาน กสทช. 

แบบรายงานการถือครองหุ้นและการมีอํานาจควบคุม 
การอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถี่ในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนเ์พื่อประกอบกิจการทางธุรกิจ 

  

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ  ลงชื่อ……..........……….….…….  
สํานักงาน กสทช. ๘๗ ซอยสายลม ถนนพหลโยธิน  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทร. ๐ ๒๒๕๑ ๐๑๕๑-๖๐  โทรสาร ๐ ๒๒๗๘ ๕๔๙๓ www.nbtc.go.th 

หน้า ๒๔ จาก ๒๗ 

 

แสดงรายชือ่ผูม้ีอํานาจควบคมุของผู้ขอรับใบอนุญาต คําอธิบายลักษณะของผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ขอรับใบอนุญาต 
(นิยามตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการการควบรวมและการถือหุ้นไขวใ้นกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ้ ๒ (๑๓)) 

๑) 
๒) 
๓) 
๔) 
[กรุณาระบุรายชื่อให้ครบถ้วน โดยสามารถเพิม่บรรทัดเพือ่กรอกรายละเอียด] 
 

๓.  บุคคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมผู้ซึ่งรับผิดชอบในการกาํหนดนโยบาย
 ผู้บริหารการจดัการหรือการดําเนินงานของผู้ขอรับใบอนุญาตให้ปฏิบัติตามคําสั่ง 
 ของตนในการกาํหนดนโยบายการจัดการหรือการดําเนินงานของผู้ขอรับใบอนุญาต 

๑) 
๒) 
๓) 
๔) 
[กรุณาระบุรายชื่อให้ครบถ้วน โดยสามารถเพิม่บรรทัดเพือ่กรอกรายละเอียด] 
 

๔.  บุคคลที่ตามพฤติกรรมมีการดําเนินงานในผู้ขอรับใบอนุญาตหรือมีความรับผิดชอบ
 ในการดําเนินงานของผู้ขอรับใบอนุญาตเยีย่งผู้บริหาร รวมทั้งบคุคลที่มีตําแหน่งซึ่งมี
 อํานาจหน้าทีเ่ชน่เดียวกับบุคคลดังกล่าวของ ผู้ขอรับใบอนุญาต 

 ร่าง



สํานักงาน กสทช. 

แบบรายงานการถือครองหุ้นและการมีอํานาจควบคุม 
การอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถี่ในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนเ์พื่อประกอบกิจการทางธุรกิจ 

  

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ  ลงชื่อ……..........……….….…….  
สํานักงาน กสทช. ๘๗ ซอยสายลม ถนนพหลโยธิน  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทร. ๐ ๒๒๕๑ ๐๑๕๑-๖๐  โทรสาร ๐ ๒๒๗๘ ๕๔๙๓ www.nbtc.go.th 

หน้า ๒๕ จาก ๒๗ 

 

๓.๕.๗ ผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ขอรับใบอนุญาต ส่งบุคคลหรือมีพฤติกรรมในการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการในจํานวนที่มีนัยสําคัญเพื่อควบคมุการบริหารงานหรือการ
ดําเนินงานของนิติบุคคลที่เป็นบริษัทมหาชนจํากัดและบริษัทจํากัด 

แสดงรายชือ่ผูม้ีอํานาจควบคมุของ 
ผู้ขอรับใบอนุญาต 

แสดงรายชือ่นิติบุคคลที่ผู้มีอํานาจควบคุมฯ ส่งบุคคลหรือมีพฤติกรรมในการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการในจํานวนที่มี
นัยสําคัญเพือ่ควบคุมการบริหารงานหรือการดําเนินงานของนิติบุคคล 

 ชื่อนิติบุคคล ชื่อบุคคล  พฤตกิรรมควบคุมการบรหิารงานหรือการดําเนินงาน 
๑. ๑.   

๒.   
๒. ๑.   

๒.   
๓. ๑.   

๒.   
๔. ๑.   

๒.   
๕. ๑.   

๒.   
๖. ๑.   

๒.   
[กรุณาระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพือ่กรอกรายละเอียดได]้ ร่าง



สํานักงาน กสทช. 

แบบรายงานการถือครองหุ้นและการมีอํานาจควบคุม 
การอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถี่ในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนเ์พื่อประกอบกิจการทางธุรกิจ 

  

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ  ลงชื่อ……..........……….….…….  
สํานักงาน กสทช. ๘๗ ซอยสายลม ถนนพหลโยธิน  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทร. ๐ ๒๒๕๑ ๐๑๕๑-๖๐  โทรสาร ๐ ๒๒๗๘ ๕๔๙๓ www.nbtc.go.th 

หน้า ๒๖ จาก ๒๗ 

 

๓.๕.๘ ผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ขอรับใบอนุญาต ส่งบุคคลหรือมีพฤติกรรมในการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการในจํานวนที่มีนัยสําคัญเพื่อควบคมุการบริหารงานหรือการ
ดําเนินงานของนิติบุคคลที่เป็นบริษัทมหาชนจํากัดและบริษัทจํากัด ที่ถกูถอืหุ้นต่อกันในแต่ละทอดทกุทอดตลอดสาย 

แสดงรายชือ่ผูม้ีอํานาจ
ควบคุมของผู้ขอรับ

ใบอนุญาต 

แสดงรายชือ่นิติบุคคลที่ผู้มีอํานาจควบคุมฯ  
ถือหุ้น และผู้มีอํานาจควบคุมฯ ส่งบุคคลหรือมี
พฤติกรรมในการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการใน

จํานวนที่มีนัยสาํคัญเพื่อควบคมุการ
บริหารงานหรือการดําเนินงานของนิติบุคคล 

(ลําดับที่ ๑) 

แสดงรายชือ่นิติบุคคลที่นิติบุคคลลําดับที ่๑ 
ถือหุ้น และนิติบุคคลลําดับที่ ๑ ส่งบุคคลหรือมี
พฤติกรรมในการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการใน

จํานวนที่มีนัยสาํคัญเพื่อควบคมุการ
บริหารงานหรือการดําเนินงานของนิติบุคคล  

(ลําดับที่ ๒) 

แสดงรายชือ่นิติบุคคลที่นิติบุคคลลําดับที ่๒ ถือ
หุ้น และนิติบุคคลลําดับที่ ๒ ส่งบุคคลหรือมี
พฤติกรรมในการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการใน
จํานวนที่มีนัยสาํคัญเพื่อควบคมุการบริหารงาน
หรือการดําเนินงานของนิติบุคคล (ลําดับที ่๓) 

 ชื่อนิติบุคคล ชื่อบุคคล  ตําแหน่ง/
พฤตกิรรม 

ชื่อนิติบุคคล ชื่อบุคคล  ตําแหน่ง/
พฤตกิรรม 

ชื่อนิติบุคคล ชื่อบุคคล  ตําแหน่ง/
พฤตกิรรม 

๑. ๑.   ๑.   ๑.   
๒.   

๒.   ๑.   
๒.   

๒.   ๑.   ๑.   
๒.   

๒.   ๑.   
๒.   

[กรุณาระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพือ่กรอกรายละเอียดได]้ 
หมายเหตุ  ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตมีการถือหุ้นผ่านนิติบุคคลอื่นที่ถูกถือหุ้นต่อกันเป็นทอดๆ มากกว่าลําดับที่ ๓ ให้แสดงรายละเอียดของลําดับถัดๆไป จนกระทั่งถึงลําดับสุดท้าย    
 ร่าง



สํานักงาน กสทช. 

แบบรายงานการถือครองหุ้นและการมีอํานาจควบคุม 
การอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถี่ในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนเ์พื่อประกอบกิจการทางธุรกิจ 

  

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ  ลงชื่อ……..........……….….…….  
สํานักงาน กสทช. ๘๗ ซอยสายลม ถนนพหลโยธิน  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทร. ๐ ๒๒๕๑ ๐๑๕๑-๖๐  โทรสาร ๐ ๒๒๗๘ ๕๔๙๓ www.nbtc.go.th 

หน้า ๒๗ จาก ๒๗ 

 

๔. คํารับรองของผู้ขอรับใบอนุญาตในการยื่นแบบคําขอ 

 ๔.๑ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้อ่านและเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์สําหรับการประกอบกิจการทางธุรกิจ และหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องหลักเกณฑ์และวิธีการ
อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์สําหรับการประกอบกิจการทางธุรกิจ และหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง และยินยอมปฏิบัติตามข้อกําหนดทั้งหมดโดยไม่
มีเงื่อนไขใด ๆ 

 ๔.๒ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่กรอกในแบบคําขอนี้และเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขอรับใบอนุญาตถูกต้องครบถ้วนและเป็นความจริงทุกประการ   

 ๔.๓ กรณีปรากฏในภายหลังว่าข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใด หรือทําเอกสารเท็จ หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาว่ามีคุณสมบัติเป็นผู้ขอรับใบอนุญาต
  ข้าพเจ้ายินยอมให้คณะกรรมการยกเลิกหรือเพิกถอนใบอนุญาตได้ทันที 

 ๔.๔ ข้าพเจ้ายอมรับว่าข้อมูลที่ปรากฏตามเอกสารฉบับนี้ จะนํามาใช้ประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์สําหรับการประกอบ
กิจการทางธุรกิจเท่านั้น และสํานักงานสงวนสิทธิ์ในการที่จะนําส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่บุคคลที่สาม ที่ได้รับมอบหมายจากสํานักงานเพื่อดําเนินการประเมินผลข้อมูลอันเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์สําหรับการประกอบกิจการทางธุรกิจ และหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง 

 ลงชื่อ  …..................…..………………………….. ผู้มีอํานาจกระทําการผูกพันนิติบคุคล (บุคคลที่ ๑)  
        (…………………………..…....................….)  
 วัน/เดอืน/ป ี…....................…………………… 
 ลงชื่อ  …..................…..………………………….. ผู้มีอํานาจกระทําการผูกพันนิติบคุคล (บุคคลที่ ๒)  
        (…………………………..…....................….)  
 วัน/เดอืน/ป ี…....................…………………… 
 ลงชื่อ  …..................…..………………………….. ผู้มีอํานาจกระทําการผูกพันนิติบคุคล (บุคคลที่ ๓)  
        (…………………………..…....................….)  
 วัน/เดอืน/ป ี…....................…………………… 
 

ร่าง




