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ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กจิการโทรทัศน ์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกให้ใช้คล่ืนความถี่ในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน ์
เพื่อประกอบกิจการทางธุรกิจ   

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดให้มีหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกให้ใช้คล่ืนความถี่ในกิจการ
กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์  เพื่อประกอบกิจการทางธุรกิจ  ให้สอดคล้องตามที่กําหนดในประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เก่ียวกับหลักเกณฑ์
และวิธีการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียงหรอืโทรทัศน์  และเพื่อให้ผู้ประสงค์
จะขอรับใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ประเภทบริการทางธุรกิจ   
ได้ทราบล่วงหน้าเก่ียวกับคล่ืนความถี่ที่จะอนุญาตให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกให้ใช้คล่ืนความถี่  
ตลอดจนเงื่อนไขอ่ืนที่จําเป็น   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๗  (๔)  (๖)  และ  (๒๔)  มาตรา  ๓๗  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๕๒  
และมาตรา  ๕๕  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  
วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับ
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๖  มาตรา  ๔๑  
มาตรา  ๔๓  มาตรา  ๔๕  มาตรา  ๔๖  มาตรา  ๔๗  มาตรา  ๖๑  และมาตรา  ๖๔  ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  ประกอบกับ  
มาตรา  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  แห่งพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  
มาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๖  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๓  มาตรา  ๔๕  มาตรา  ๔๖  และมาตรา  ๔๗  ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  จึงกําหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการคัดเลือกให้ใช้คล่ืนความถี่ในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์  เพื่อประกอบกิจการทางธุรกิจ  
ดังนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกให้ใช้คล่ืนความถี่ในกิจการกระจายเสียง
หรือกิจการโทรทัศน์  เพื่อประกอบกิจการทางธุรกิจ  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
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ข้อ ๓ บรรดาประกาศ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  และคําส่ังอ่ืนใดที่มีกําหนดไว้แล้วในประกาศนี้  
หรือซ่ึงขัดหรือแย้งกับประกาศนี้  ให้ใช้ประกาศนี้แทน 

ข้อ ๔ ในประกาศนี้ 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์ 

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ
“แผนความถี่วิทย”ุ  หมายความว่า  แผนความถี่วิทยุสําหรับกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์

ตามที่คณะกรรมการกําหนด   
“คล่ืนความถี่”  หมายความว่า  คล่ืนความถี่ตามแผนความถี่วิทยุ   
“การประมูล”  หมายความว่า  การประมูลคล่ืนความถี่  โดยการแข่งขันเสนอราคาด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ภายในระยะเวลาและสถานที่ที่คณะกรรมการกําหนด 
“ราคาขั้นต่ํา”  หมายความว่า  ราคาที่พึงรับได้ที่คณะกรรมการกําหนด 
“ราคาเริ่มต้น”  หมายความว่า  ราคาที่จะใช้เริ่มต้นการประมูลที่คณะกรรมการกําหนด 
“ผู้ขอรับใบอนุญาต”  หมายความว่า  ผู้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่  ตามประกาศ

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เก่ียวกับหลักเกณฑ์
และวิธีการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 

“ผู้เข้าร่วมการประมูล”  หมายความว่า  ผู้ขอรับใบอนุญาตที่คณะกรรมการพิจารณาว่ามีคุณสมบัติ
ให้เป็นผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมการประมูลคล่ืนความถี่ 

“ผู้ชนะการประมูล”  หมายความว่า  ผู้เข้าร่วมการประมูลที่คณะกรรมการประกาศ  ให้เป็นผู้ชนะ
การประมูลและมีสิทธิได้รับอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ตามแผนความถี่วิทยุ 

“ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน”  หมายความว่า  ผู้เข้าร่วมการประมูลที่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย  ไม่ว่าจะ
ทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการของผู้เข้าร่วมการประมูลรายอ่ืน  ในการประมูลคราวเดียวกัน  ตามที่กําหนด
ในภาคผนวกแนบท้ายประกาศนี้ 

“การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม”  หมายความว่า  การที่ผู้เข้าร่วมการประมูล 
รายหนึ่งรายใดหรือหลายรายกระทําการอย่างใด ๆ  อันเป็นการขัดขวางหรือเป็นอุปสรรคหรือไม่เปิดโอกาส
ให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูล  ไม่ว่าจะกระทําโดยการสมยอมกัน  หรือโดยการให้  
ขอให้  หรือรับว่าจะให้  เรียก  รับ  หรือยอมรับเงินหรือทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อ่ืนใด  หรือใช้กําลังประทุษร้าย  
หรือข่มขู่ว่าจะใช้กําลังประทุษร้าย  หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ  หรือกระทําการใดโดยทุจริต  ทั้งนี้   
โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้เข้าร่วมการประมูลด้วยกัน  หรือเพื่อให้ประโยชน์ 
แก่ผู้เข้าร่วมการประมูลรายหนึ่งรายใดมีสิทธิเป็นผู้ชนะการประมูล  หรือเพื่อหลีกเล่ียงการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม   
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หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๕ การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่โดยวิธีการประมูลสําหรับการให้บริการกิจการกระจายเสียง
หรือกิจการโทรทัศน์ในการประกอบกิจการทางธุรกิจ  ให้เป็นไปตามแผนความถี่วิทยุ  และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการกําหนดในการประมูล   

ข้อ ๖ การประมูลแต่ละคราว  คณะกรรมการจะจัดให้มีประกาศรายละเอียดของการประมูล
อย่างน้อย  ดังต่อไปนี้ 

(๑) แผนความถี่วิทยุ  คล่ืนความถี่  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด 
(๒) คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการประมูล  และเงื่อนไขการเป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันตาม

ภาคผนวก  ก  หรือภาคผนวก  ข  แล้วแต่กรณี 
(๓) ขั้นตอน  วิธีการ  และกําหนดระยะเวลาการเข้าร่วมการประมูล 
(๔) ราคาขั้นต่ํา  ราคาเริ่มต้น  การเสนอเพิ่มราคา  และเงื่อนไขการประมูล 
(๕) กําหนดการและสถานที่จัดการประมูล 
(๖) เงื่อนไขการชําระค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่   
(๗) เงื่อนไขก่อนรับใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ 
(๘) ระยะเวลา  ขอบเขต  และเงื่อนไขในการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่ 
(๙) รายละเอียดอ่ืนตามที่คณะกรรมการกําหนด 
เอกสารตามวรรคหนึ่ง  คณะกรรมการอาจกําหนดให้จําหน่ายก็ได้ 

หมวด  ๒ 
การเข้าร่วมการประมูลคล่ืนความถี่ 

 
 

ข้อ ๗ คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการประมูล 
  ๗.๑ ผู้ขอรับใบอนุญาตที่มีสิทธิเข้าร่วมการประมูลจะต้องผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ

ตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  และประกาศคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  เก่ียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการ
อนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่สําหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 

  ๗.๒ ผู้ขอรับใบอนุญาตที่มีสิทธิเข้าร่วมการประมูลจะต้องไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  
โดยการพิจารณาให้เป็นไปตามภาคผนวก  ก  หรือ  ข  แล้วแต่กรณี  ตามที่คณะกรรมการกําหนด  ตามข้อ  ๖  (๒)   

  ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมการประมูลมีความสัมพันธ์กัน  เนื่องจากมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้น  
ไม่ถือเป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันตามประกาศนี้   
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  ๗.๓ คุณสมบัติอ่ืนที่คณะกรรมการอาจกําหนดเพิ่มเติมตามมาตรา  ๔๑  วรรคเจ็ด   
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  และมาตรา  ๓๑  แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ในการประมูลแต่ละคราว   

  ในการตรวจสอบหากปรากฏว่า  มีผู้ขอรับใบอนุญาตมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๗.๑  
หรือ  ข้อ  ๗.๒  หรือข้อ  ๗.๓  หรือไม่ได้ปฏิบัติตามข้อกําหนดให้ครบถ้วน  คณะกรรมการจะตัดรายชื่อ 
ผู้ขอรับใบอนุญาตรายดังกล่าวออกจากการเป็นผู้เข้าร่วมการประมูล  ทั้งนี้  ผู้ถูกตัดรายชื่อมีสิทธิอุทธรณ์ 
ต่อคณะกรรมการได้ภายในสามวันทําการ  นับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการประมูลเป็นการทั่วไป  
โดยการอุทธรณ์ต้องแสดงเหตุผลพร้อมเอกสารที่เก่ียวข้อง  และคณะกรรมการจะแจ้งผลพิจารณาภายใน
สิบห้าวัน  นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์  คําวินิจฉัยของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สุด 

  หากปรากฏข้อเท็จจริงก่อนการรับใบอนุญาตว่า  ผู้ขอรับใบอนุญาตที่เป็นผู้เข้าร่วมการประมูล  
หรือผู้ชนะการประมูลไม่มีคุณสมบัติตามข้อนี้  หรือมีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา 
อย่างเป็นธรรม  คณะกรรมการสงวนสิทธิในการตัดรายชื่อผู้ขอรับใบอนุญาตดังกล่าวออกจากการเป็นผู้เข้าร่วม
การประมูลหรือผู้ชนะการประมูล  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๘ ขั้นตอนการเข้าร่วมการประมูล   
ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 
  ๘.๑ ขอรับหรือซ้ือเอกสารตามข้อ  ๖  จากสํานักงาน   
  ๘.๒ ยื่นแบบคําขอพร้อมเอกสารหลักฐานและข้อมูลให้คณะกรรมการเพื่อพิจารณา  

ตามข้อ  ๗  และข้อมูลอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการกําหนด 
  ๘.๓ วางหลักประกันการประมูลเป็นเงินสด  หรือเช็คที่ธนาคารส่ังจ่าย  ซ่ึงเป็นเช็ค 

ลงวันที่ที่ใช้เช็คนั้นชําระต่อสํานักงาน  หรือก่อนหน้านั้นไม่เกินสามวันทําการ  โดยมีมูลค่าตามที่คณะกรรมการ
กําหนด  พร้อมทั้งยื่นหนังสือสนับสนุนทางด้านการเงินในการประกอบกิจการจากสถาบันการเงินประเภทธุรกิจ  
ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินให้แล้วเสร็จในวันที่ยื่นคําขอ   

  คณะกรรมการสงวนสิทธิในการริบหลักประกันการประมูลดังกล่าว  ในกรณีที่ผู้เข้าร่วม
การประมูล  หรือผู้ชนะการประมูลไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการประมูล  กฎการประมูล  หรือเงื่อนไขก่อนรับ
ใบอนุญาตที่กําหนด 

  ๘.๔ คณะกรรมการจะประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการประมูลเป็นการทั่วไป   
  กรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตมิได้เป็นผู้เข้าร่วมการประมูล  สํานักงานจะคืนหลักประกัน 

การประมูลให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตภายในสามสิบวัน  นับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการประมูล 

หมวด  ๓ 
กฎการประมูลคล่ืนความถี่ 

 
 

ข้อ ๙ ผู้เข้าร่วมการประมูลจะต้องปฏิบัติตามกฎการประมูลอย่างเคร่งครัด  ดังนี้ 



 หน้า   ๓๑ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๖๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   มิถุนายน   ๒๕๕๖ 
 

 

 

  ๙.๑ การประมูลแต่ละคราว  จํานวนรอบการประมูล  ระยะเวลาการประมูล  และ  
การขยายระยะเวลาการประมูล  ให้เป็นตามที่คณะกรรมการกําหนด 

  ๙.๒ ผู้เข้าร่วมการประมูลจะต้องเสนอราคาครั้งแรกภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด  
มิฉะนั้น  จะถือว่ามีเจตนาไม่เข้าร่วมการประมูล  และถูกตัดสิทธิการเป็นผู้เข้าร่วมการประมูล 

  ๙.๓ ในระหว่างเวลาการประมูล  ผู้เข้าร่วมการประมูลต้องเสนอราคาที่สูงกว่าราคาเริ่มต้น
และราคาที่ตนเองได้เสนอในครั้งก่อนหน้า  โดยการเสนอเพิ่มราคาต้องเป็นตามที่คณะกรรมการกําหนด 

  ๙.๔ ในระหว่างเวลาการประมูล  ผู้เข้าร่วมการประมูลจะทราบสถานะของตนเอง 
ว่าตนยังมีสิทธิเป็นผู้ชนะการประมูลหรือไม่  รวมถึงลําดับของราคาที่ตนเสนอในกลุ่มผู้มีสิทธิเป็นผู้ชนะการประมูล 

  ๙.๕ เม่ือส้ินสุดเวลาการประมูล  ให้ผู้ชนะการประมูลลงนามรับรองราคาสุดท้ายที่ตนเสนอ  
และให้คณะกรรมการประกาศผลการประมูล 

  คณะกรรมการจะประกาศรับรองผลการประมูลตามวรรคแรกภายในสิบห้าวัน  นับแต่
เม่ือส้ินสุดเวลาการประมูล  ทั้งนี้  ให้สํานักงานแจ้งผลการประมูลให้แก่ผู้เข้าร่วมการประมูลทราบทุกราย  
เม่ือคณะกรรมการประกาศรับรองแล้ว  ให้ถือว่าการประมูลส้ินสุดลง 

  ๙.๖ คณะกรรมการอาจยกเลิกการประมูลได้  ในกรณีต่อไปนี้ 
    (๑) จํานวนสิทธิในการเข้าร่วมการประมูลของผู้เข้าร่วมการประมูลทุกรายรวมกัน  

มีจํานวนน้อยกว่าหรือเท่ากับจํานวนหน่วยที่มีการประมูล 
    (๒) ผู้เข้าร่วมการประมูลทําผิดกฎการประมูลและถูกตัดสิทธิการเป็นผู้เข้าร่วม  

การประมูลจนทําให้จํานวนสิทธิในการเข้าร่วมการประมูลของผู้เข้าร่วมการประมูลทุกรายรวมกันมีจํานวน
น้อยกว่าหรือเท่ากับจํานวนหน่วยที่มีการประมูล 

  ๙.๗ คณะกรรมการจะประกาศให้ผู้ที่เสนอราคามากกว่าหรือเท่ากับราคาขั้นต่ํา  เป็นผู้ชนะ
การประมูลเท่านั้น   

  ๙.๘ สํานักงานจะคืนหลักประกันการประมูลให้แก่ผู้ที่ไม่ชนะการประมูลภายในสามสิบวัน
นับจากวันที่คณะกรรมการประกาศรับรองผลการประมูล 

  ๙.๙ หากผู้เข้าร่วมการประมูล  หรือผู้ชนะการประมูลรายใดรายหนึ่งหรือหลายราย
ร่วมกันกระทําการอันมิชอบด้วยกฎหมาย  เป็นเหตุให้ต้องดําเนินการจัดการประมูลใหม่  ผู้นั้นต้องรับผิด
ชดใช้ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายในการดําเนินการดังกล่าวเต็มจํานวน  โดยยินยอมให้สํานักงานหักจาก 
เงินหลักประกันการประมูลของผู้นั้น   

  ๙.๑๐ คณะกรรมการสงวนสิทธิในการปรับเปล่ียนรูปแบบ  กระบวนการ  วิธีการ  และ
กฎการประมูล  รวมถึงการหยุด  พัก  หรือยกเลิกการประมูล 

ข้อ ๑๐ เม่ือการประมูลส้ินสุดลง  ให้ผู้ชนะการประมูลชําระค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ใช้ 
คล่ืนความถี่ตามราคาสุดท้ายที่ผู้ชนะการประมูลแต่ละรายเสนอ  ตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด 



 หน้า   ๓๒ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๖๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   มิถุนายน   ๒๕๕๖ 
 

 

 

หมวด  ๔ 
มาตรการรักษาความเป็นธรรม  และผลประโยชน์ของรัฐ 

 
 

ข้อ ๑๑ ห้ามผู้เข้าร่วมการประมูลหรือผู้แทนแต่ละราย  ติดต่อส่ือสารระหว่างกัน  รวมถึงต้อง 
ไม่เปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับหรือแลกเปล่ียนข้อมูลใด ๆ  อันเก่ียวกับการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่  
ตั้งแต่วันที่คณะกรรมการเปิดให้มีการยื่นคําขอรับใบอนุญาต  จนถึงเวลาที่การประมูลส้ินสุดลง   

ข้อ ๑๒ ผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ที่เก่ียวข้อง  จะต้องไม่เข้าทําสัญญาหรือความตกลงอย่างหนึ่ง
อย่างใดกับผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ที่เก่ียวข้องรายอ่ืน  อันเก่ียวกับกระบวนการอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่  
และจะไม่กระทําการใด  ๆ อันเป็นการขัดต่อกฎหมายว่าด้วยความผิดเก่ียวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
พันเอก  นที  ศุกลรัตน์ 

ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ 
ปฏิบัติหน้าที่แทน 

ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน ์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 



 

ภาคผนวก ก 
การพิจารณาผู้ท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน 

แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกให้ใช้คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสยีงหรือกิจการโทรทัศน์ 

เพ่ือประกอบกิจการทางธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
_________________ 

 
 “ผู้ท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน” หมายความว่า ผู้เข้าร่วมการประมูลที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่า        
จะทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการของผู้เข้าร่วมการประมูลอื่น ในการประมูลคราวเดียวกัน 

 การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของผู้เข้าร่วมการประมูล ได้แก่การที่ผู้เข้าร่วม                   
การประมูลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปน้ี  
 (๑) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร 
หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของผู้เข้าร่วมการประมูลรายหน่ึง มีอํานาจหรือสามารถใช้อํานาจใน
การบริหารจัดการกิจการของผู้เข้าร่วมการประมูลอีกรายหน่ึงหรือ หลายราย ที่เข้าร่วมการประมูล  
 (๒) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือผู้เป็นหุ้นส่วนไม่จํากัด
ความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด เป็นหุ้นส่วน      
ในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด     
อีกรายหน่ึงหรือหลายรายที่เข้าร่วมการประมูล  
 คําว่า “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” ให้หมายความว่า ผู้ถือหุ้นในผู้เข้าร่วมการประมูลเกินกว่าร้อยละสิบของ
จํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมการประมูลน้ัน 
 (๓) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (๑) และ (๒) โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ 
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของผู้เข้าร่วมการประมูลรายหน่ึง        
เป็นหุ้นส่วนในหา้งหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจํากัด หรือบริษัท
มหาชนจํากัด อีกรายหน่ึงหรือหลายรายที่เข้าร่วมการประมูล  
 การดํารงตําแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรสหรือบตุรทียั่งไม่บรรลุ
นิติภาวะของบุคคลใน (๑) (๒) หรือ (๓) ให้ถือว่าเป็นการดํารงตําแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือการถือหุ้น       
ของบุคคลดังกล่าว  
 ในกรณีบุคคลใดใช้ช่ือบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้เป็น
หุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น โดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อํานาจในการบริหารที่แท้จริงหรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นที่แท้จริง
ของห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัดแล้วแต่กรณี และห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจํากัด  
หรือบริษัทมหาชนจํากัดที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประมูลคราวเดียวกัน ให้ถือว่าผู้เข้าร่วมการประมูลน้ัน           
มีความสัมพันธ์กันตาม (๑) (๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี  
 

__________________________ 



 

ภาคผนวก ข 
การพิจารณาผู้ท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน 

แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกให้ใช้คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสยีงหรือกิจการโทรทัศน์ 

เพ่ือประกอบกิจการทางธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
___________________________ 

 
 
 “ผู้ท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน” หมายความว่า ผู้ เข้าร่วมการประมูลที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่า                   
จะทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการของผู้เข้าร่วมการประมูลรายอื่น ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เกี่ยวโยงกัน เป็นผู้มีอํานาจ
ควบคุม เป็นบริษัทใหญ่หรือบริษัทย่อยไม่ว่าจะลําดับเดียวกันหรือไม่ก็ตาม เป็นบริษัทร่วมของผู้เข้าร่วม                
การประมูลรายอื่น หรือมีการถือหุ้นไขว้กันระหว่างผู้เข้าร่วมการประมูล  
 “ผู้ท่ีเก่ียวโยงกัน” หมายความว่า ผู้เข้าร่วมการประมูลที่มีความเกี่ยวโยงกันไม่ว่าจะทางตรงหรือ
ทางอ้อมกับผู้เข้าร่วมการประมูลรายอื่น ในคราวการประมูลเดียวกัน โดยมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอํานาจ
ควบคุมเป็นบุคคลดังต่อไปน้ีของผู้เข้าร่วมการประมูลรายอื่น 
 (ก) ผู้บริหาร 
 (ข) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
 (ค) ผู้มีอํานาจควบคุม 
 (ง) บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคุม 
 (จ) ผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลตาม (ก) ถึง (ง) 
 ทั้งน้ี รวมถึงบุคคลใดๆ ที่โดยพฤติการณ์บ่งช้ีได้ว่าเป็นผู้ทําการแทนหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลของ
ผู้เข้าร่วมการประมูลดังกล่าวข้างต้นต่อการตัดสินใจ การกําหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดําเนินงาน  
อย่างมีนัยสําคัญ หรือบุคคลอื่นที่คณะกรรมการเห็นว่ามีพฤติการณ์ทํานองเดียวกัน 
 “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” หมายความว่า ผู้ถือหุ้นในผู้เข้าร่วมการประมูลเกินกว่าร้อยละสิบของจํานวน
หุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ เ ข้าร่วมการประมูลน้ัน การถือหุ้นดังกล่าวให้นับรวมหุ้นที่ ถือโดย                
ผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย 
 “ ผู้เ ก่ียวข้อง” หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลที่ เกี่ยวข้องกับผู้ เ ข้าร่วมการประมูล                
ในลักษณะใดลักษณะหน่ึง ดังน้ี 
 (๑) คู่สมรสของผู้ถือหุ้นดังกล่าว 
 (๒) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้ถือหุ้นดังกล่าว  
 (๓) ห้างหุ้นส่วนสามัญที่ผู้ถือหุ้นดังกล่าวหรือบุคคลตาม (๑) หรือ (๒) เป็นหุ้นส่วน 
 (๔) ห้างหุ้นส่วนจํากัดที่ผู้ถือหุ้นดังกล่าวหรือบุคคลตาม (๑) หรือ (๒) เป็นหุ้นส่วน จําพวกไม่จํากัด
ความรับผิดหรือเป็นหุ้นส่วนจําพวกจํากัดความรับผิดที่มีหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสามสิบของจํานวน                  
หุ้นทั้งหมดของห้างหุ้นส่วนจํากัด 
 (๕) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่ผู้ถือหุ้นดังกล่าว หรือบุคคลตาม (๑) หรือ (๒) หรือ            
ห้างหุ้นส่วนตาม (๓) หรอื (๔)  ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสามสิบของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ของบริษัทน้ัน 
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 (๖) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่ผู้ถือหุ้นดังกล่าว หรือบุคคลตาม ๑) หรือ (๒) หรือ             
ห้างหุ้นส่วนตาม (๓) หรือ (๔) หรือบริษัทตาม (๕) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสามสิบของจํานวนหุ้น             
ที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทน้ัน 
 (๗) นิติบุคคลที่ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถมีอํานาจในการจัดการในฐานะเป็นผู้แทนนิติบุคคล 
 “ญาติสนิท” หมายความว่า บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียน       
ตามกฎหมาย ดังน้ี บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร 
 “ผู้มีอํานาจควบคุม” หมายความว่า ผู้ถือหุ้นหรือบุคคลอื่นซึ่งโดยพฤติการณ์มีอิทธิพล             
ต่อการกําหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดําเนินงานของผู้เข้าร่วมการประมูลอย่างมีนัยสําคัญ ไม่ว่าอิทธิพล
ดังกล่าวจะสืบเน่ืองจากการเป็นผู้ถือหุ้น หรือได้รับมอบอํานาจตามสัญญา หรือการอื่นใดก็ตาม โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงคือบุคคลที่เข้าลักษณะข้อใดข้อหน่ึง ดังน้ี 
 (ก) บุคคลที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกนิกว่าร้อยละย่ีสิบห้าของจํานวนหุ้นทีม่ี
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมการประมูล 
 (ข) บุคคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมการแต่งต้ังหรือถอดถอนกรรมการของผู้เข้าร่วม       
การประมูลน้ันได้ 
 (ค) บุคคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมผู้ซึ่งรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายผู้บริหาร                  
การจัดการหรือการดําเนินงานของบริษัทให้ปฏิบัติตามคําสั่งของตนในการกําหนดนโยบายการจัดการหรือ              
การดําเนินงานของผู้เข้าร่วมการประมูล 
 (ง) บุคคลที่ตามพฤติการณ์มีการดําเนินงานหรือมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของผู้เข้าร่วม
การประมูลเย่ียงผู้บริหาร รวมทั้งบุคคลที่มีตําแหน่งซึ่งมีอํานาจหน้าที่เช่นเดียวกับบุคคลดังกล่าวของผู้เข้าร่วม
การประมูลน้ัน 
 “บริษัทใหญ่” หมายความว่า บริษัทที่มีลักษณะใดลักษณะหน่ึงดังน้ี 
 (ก) บริษัทผู้มีอํานาจควบคุมกิจการในผู้เข้าร่วมการประมูลรายอื่น 
 (ข) บริษัทผู้มีอํานาจควบคุมกิจการในบริษัทตาม (ก) 
 (ค) บริษัทผู้มีอํานาจควบคุมกิจการในบริษัทตาม (ข) ต่อไปเป็นทอด ๆ โดยเริ่มจากการมีอํานาจ
ควบคุมกิจการในบรษัิทตาม (ข)  
 “บริษัทย่อย” หมายความว่า บริษัทที่มีลักษณะใดลักษณะหน่ึงดังน้ี 
 (ก) บริษัทที่ผู้เข้าร่วมการประมูลมีอํานาจควบคุมกิจการ 
 (ข) บริษัทที่บริษัทตาม (ก) มีอํานาจควบคุมกิจการ 
 (ค) บริษัทที่อยู่ภายใต้อํานาจควบคุมกิจการของบริษัทตาม (ข) ต่อไปเป็นทอดๆ โดยเริ่มจากการ
อยู่ภายใต้อํานาจควบคุมกิจการของบริษัทตาม (ข) 
 “บริษัทย่อยในลําดับเดียวกัน” หมายความว่า บริษัทย่อยต้ังแต่สองบริษัทข้ึนไปที่มีบริษัทใหญ่
เป็นบริษัทเดียวกันไม่ว่าบริษัทย่อยน้ันจะอยู่ในช้ันลําดับใด ๆ 
 “บริษัทร่วม” หมายความว่า บริษัทผู้เข้าร่วมการประมูลหรือบริษัทย่อยมีอํานาจในการมีส่วนร่วม
ตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของบริษัท แต่ไม่ถึงระดับที่จะมีอํานาจควบคุม
นโยบายดังกล่าว และไม่ถือเป็นบริษัทย่อยหรือกิจการร่วมค้า 
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 ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมการประมูลหรือบริษัทย่อยถือหุ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมรวมกันต้ังแต่ร้อยละ
ย่ีสิบแต่ไม่เกินร้อยละห้าสิบของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้เข้าร่วม      
การประมูลหรือบริษัทย่อยมีอํานาจในการมีส่วนร่วมตัดสินใจตามวรรคหน่ึง เว้นแต่จะพิสูจน์ให้เห็นเป็นอย่าง
อื่น 
 “การถือหุ้นไขว้กัน” หมายความว่า การท่ีนิติบุคคลต้ังแต่สองรายข้ึนไปถือหุ้นซึ่งกันและกัน        
อันก่อให้เกิดอํานาจควบคุมไม่ว่าจํานวนหุ้นที่ถือไขว้กันน้ันจะมากน้อยเพียงใดก็ตาม โดยอํานาจควบคุม
ดังกล่าวอาจเกิดข้ึนโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมผ่านการถือหุ้น หรือการควบคุมในนิติบุคคลอื่นเป็นทอดๆ 
จนถึงนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลอื่นที่ถูกควบคุม การที่นิติบุคคลหน่ึงมีอํานาจควบคุมเหนืออีก       
นิติบุคคลอื่นน้ัน ให้รวมถึง  
 (ก) การท่ีนิติบุคคลหน่ึงมีสิทธิออกเสียงต้ังแต่ร้อยละห้าสิบข้ึนไปของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ      
นิติบุคคลอื่นที่ถูกควบคุม (ในกรณีที่เป็นอํานาจควบคุมทางตรง) หรือของนิติบุคคลที่ถูกถือหุ้นต่อกันในแต่ละ
ทอดทุกทอดทุกสายจนถึงนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่ถูกควบคุม (ในกรณีที่เป็นอํานาจควบคุม
ทางอ้อม) หรือ 
 (ข) การท่ีนิติบุคคลหน่ึงส่งบุคคลหรือมีพฤติกรรมในการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการในจํานวนที่มี
นัยสําคัญเพื่อควบคุมการบริหารงานหรือการดําเนินงานของนิติบุคคลอื่น 
 
 

_________________________ 
 
 
 


