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ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล
(International Mobile Telecommunications - IMT) ย่าน ๒.๑ GHz
พ.ศ. ๒๕๕๕
โดยที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
มีนโยบายเกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่ และการใช้ประโยชน์คลื่นความถี่อันเป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติ
เพื่อประโยชน์ สาธารณะ โดยคํ านึงถึ งประโยชน์สูง สุด ของประชาชนในระดับชาติแ ละระดับท้ องถิ่ น
ในด้านการศึกษา วัฒนธรรม ความมั่นคงของรัฐ และประโยชน์สาธารณะอื่น รวมทั้งการแข่งขันโดยเสรี
อย่างเป็นธรรม และดําเนินการในลักษณะที่มีการกระจายการใช้ประโยชน์โดยทั่วถึงในกิจการด้านต่าง ๆ
ให้ เ หมาะสม และการประกอบกิ จ การสํ า หรั บ กิ จ การโทรคมนาคมเคลื่ อ นที่ ส ากล (International
Mobile Telecommunications - IMT) จะก่อให้เกิดผลดีต่อการพัฒนากิจการโทรคมนาคมของประเทศไทย
ให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับวิวัฒนาการของโลก อีกทั้งจะเป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม
ภาคเศรษฐกิจ และสังคม ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมสิทธิในการติดต่อสื่อสาร การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ของประชาชนให้มีความเจริญก้าวหน้า และสอดคล้องกับนโยบายพื้น ฐานแห่งรัฐในด้านกิจการสื่อสาร
โทรคมนาคม
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) (๒) (๔) (๖) (๘) (๑๑) (๑๓) (๒๔) มาตรา ๒๙
มาตรา ๔๕ และมาตรา ๘๑ แห่งพระราชบัญ ญัติองค์กรจัดสรรคลื่น ความถี่แ ละกํากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโ ทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ อันเป็น กฎหมายที่มี
บทบัญ ญั ติบางประการเกี่ ย วกับ การจํ ากัด สิ ท ธิและเสรี ภาพของบุค คล ซึ่ง มาตรา ๒๙ ประกอบกั บ
มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๖๑ และ
มาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย ประกอบกับมาตรา ๗ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๒๔ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๕
และมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญ ญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ และมาตรา ๘
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิ จการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญั ติ
การประกอบกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการ
จํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑
มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญ ญัติให้กระทําได้โดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญ ญัติแ ห่งกฎหมาย คณะกรรมการกิ จการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติจึ งกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้ คลื่นความถี่ สําหรับกิจการโทรคมนาคม
เคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications - IMT) ย่าน ๒.๑ GHz ดังนี้
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ข้อ ๑ ประกาศนี้เรีย กว่า “ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสีย ง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับกิจการ
โทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications - IMT) ย่าน ๒.๑ GHz
พ.ศ. ๒๕๕๕”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ย กเลิกประกาศคณะกรรมการกิจ การโทรคมนาคมแห่ง ชาติ เรื่อ ง หลั กเกณฑ์
และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อการประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ IMT ย่าน ๒.๑ GHz
ข้อ ๔ บรรดาประกาศ ระเบี ย บ ข้ อบั งคั บ และคํ าสั่ งอื่ น ใด ในส่ว นที่ มี กํา หนดไว้แ ล้ ว
ในประกาศนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๕ ในประกาศนี้
“คลื่นความถี่ IMT ย่าน ๒.๑ GHz” หมายความว่า คลื่นความถี่ในช่วง ๑๙๒๐ - ๑๙๖๕
เมกะเฮิรตซ์ (MHz) คู่กับ ๒๑๑๐ - ๒๑๕๕ เมกะเฮิรตซ์ (MHz) ตามแผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคม
เคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications - IMT) ย่านความถี่วิทยุ ๑๙๒๐๑๙๘๐/๒๑๑๐-๒๑๗๐ เมกะเฮิรตซ์ (MHz) และย่านความถี่วิทยุ ๒๐๑๐-๒๐๒๕ เมกะเฮิรตซ์ (MHz)
“ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ IMT ย่าน ๒.๑ GHz” หมายความว่า ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
ตามพระราชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก รจั ด สรรคลื่ น ความถี่ แ ละกํ า กั บ การประกอบกิ จ การวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อใช้คลื่นความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคม
เคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications - IMT)
“ผู้ข อรับ ใบอนุญ าต” หมายความว่า ผู้ที ่ยื่น คํ า ขอรับ ใบอนุญ าตให้ใ ช้ค ลื่น ความถี ่ IMT
ย่าน ๒.๑ GHz
“ผู้เข้าร่วมการประมูล” หมายความว่า ผู้ขอรับใบอนุญาตที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติพิจ ารณาว่ามี คุณ สมบัติแ ละปฏิบัติต ามข้อกําหนด
และเป็นผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ IMT ย่าน ๒.๑ GHz
“ผู้ชนะการประมูล” หมายความว่า ผู้เข้าร่ว มการประมูลที่ชนะการประมูลและมีสิท ธิได้รับ
ใบอนุญาตให้ใช้ค ลื่น ความถี่ IMT ย่ าน ๒.๑ GHz ในคลื่น ความถี่แ ต่ล ะชุด ที่คณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติจะอนุญาต
“ผู้รับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ IMT ย่าน ๒.๑ GHz
และใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เพื่อประกอบกิจการตามขอบเขตที่ได้รับอนุญาต
“มูลค่าขั้นต่ําของการอนุญาตให้ใช้คลื่น ความถี่” หมายความว่า มูลค่าที่จะใช้เริ่มต้น ในการ
ประมูลคลื่นความถี่ IMT ย่าน ๒.๑ GHz สําหรับแต่ละชุดคลื่นความถี่
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“ผู้ที่มีความเกี่ยวโยงในโครงสร้างการถือหุ้น” หมายความว่า ผู้ที่มีความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้าง
การถือหุ้นในระดับที่เป็นการควบรวม การควบคุม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นไขว้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกิจ การกระจายเสีย ง กิจ การโทรทัศ น์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสีย ง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ข้อ ๖ คลื่นความถี่ที่จะอนุญาตให้ใช้
คลื่นความถี่ IMT ย่าน ๒.๑ GHz ที่จะอนุญาตให้ใช้ตามประกาศฉบับนี้ เป็นคลื่นความถี่ในช่วง
๑๙๒๐ - ๑๙๖๕ MHz คู่กับ ๒๑๑๐–๒๑๕๕ MHz มีขนาดความกว้างแถบคลื่นความถี่ (bandwidth)
รวมทั้งสิ้น ๒ x ๔๕ MHz แบ่งเป็นคลื่นความถี่จํานวนเก้าชุด ๆ ละ ๒ x ๕ MHz ดังนี้
ชุดที่ ๑ ช่วงความถี่วิทยุ ๑๙๒๐-๑๙๒๕ MHz คู่กับ ๒๑๑๐-๒๑๑๕ MHz
ชุดที่ ๒ ช่วงความถี่วิทยุ ๑๙๒๕-๑๙๓๐ MHz คู่กับ ๒๑๑๕-๒๑๒๐ MHz
ชุดที่ ๓ ช่วงความถี่วิทยุ ๑๙๓๐-๑๙๓๕ MHz คู่กับ ๒๑๒๐-๒๑๒๕ MHz
ชุดที่ ๔ ช่วงความถี่วิทยุ ๑๙๓๕-๑๙๔๐ MHz คู่กับ ๒๑๒๕-๒๑๓๐ MHz
ชุดที่ ๕ ช่วงความถี่วิทยุ ๑๙๔๐-๑๙๔๕ MHz คู่กับ ๒๑๓๐-๒๑๓๕ MHz
ชุดที่ ๖ ช่วงความถี่วิทยุ ๑๙๔๕-๑๙๕๐ MHz คู่กับ ๒๑๓๕-๒๑๔๐ MHz
ชุดที่ ๗ ช่วงความถี่วิทยุ ๑๙๕๐-๑๙๕๕ MHz คู่กับ ๒๑๔๐-๒๑๔๕ MHz
ชุดที่ ๘ ช่วงความถี่วิทยุ ๑๙๕๕-๑๙๖๐ MHz คู่กับ ๒๑๔๕-๒๑๕๐ MHz
ชุดที่ ๙ ช่วงความถี่วิทยุ ๑๙๖๐-๑๙๖๕ MHz คู่กับ ๒๑๕๐-๒๑๕๕ MHz
ผู้ขอรับใบอนุญาตแต่ละรายมีสิทธิยื่นประมูลคลื่นความถี่ได้สูงสุดไม่เกินสามชุด หรือ ๒ x ๑๕ MHz
เท่านั้น ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ขอรับใบอนุญาตได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
ในย่ า น ๑๙๒๐ - ๑๙๘๐ MHz คู่ กั บ ๒๑๑๐ - ๒๑๗๐ MHz อยู่ เ ดิ ม เมื่ อ รวมกั บ คลื่ น ความถี่
ที่ยื่นประมูลแล้ว จะต้องไม่เกิน ๒ x ๑๕ MHz
ในกรณีที่มีชุดคลื่นความถี่เหลืออยู่ คณะกรรมการจะดําเนินการเพื่ออนุญาตให้ใช้ชุดคลื่นความถี่นั้น
ภายในหนึ่งปีนับจากการประมูลครั้งก่อนหน้าสิ้นสุดลง
ข้อ ๗ ใบอนุญาต
ผู้ชนะการประมูลตามประกาศฉบับนี้ เมื่อได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการดําเนินการก่อนรับใบอนุญาต
ครบถ้ ว นแล้ ว คณะกรรมการจะพิ จ ารณาออกใบอนุ ญ าตให้ ใ ช้ ค ลื่ น ความถี่ IMT ย่ า น ๒.๑ GHz
และใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ เพื่อประกอบกิจการตามขอบเขตการอนุญาต
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กรณีผู้ชนะการประมูลตามประกาศฉบับนี้ เป็น ผู้รับใบอนุญ าตประกอบกิจการโทรคมนาคม
แบบที่สามอยู่แล้ว เมื่อได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการดําเนินการก่อนรับใบอนุญาตครบถ้วนแล้ว คณะกรรมการ
จะพิ จารณาออกใบอนุ ญาตให้ ใช้ คลื่ นความถี่ IMT ย่ าน ๒.๑ GHz เพื่ อประกอบกิ จการตามขอบเขต
การอนุ ญ าตที่ ค ณะกรรมการกํ า หนดเพิ่ ม เติ ม ภายใต้ ใ บอนุ ญ าตประกอบกิ จ การโทรคมนาคม
แบบที่สามที่ได้รับอยู่เดิม
ให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตเป็น ผู้ได้รับอนุญ าตให้มีและใช้เครื่องวิท ยุคมนาคม และตั้ง สถานีวิท ยุ
คมนาคมตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคมด้วย ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้
ในการประกอบกิจการตามขอบเขตการอนุญาต และผู้รับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามระเบียบและประกาศ
ที่เกี่ยวข้องด้วย
ข้อ ๘ คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต
๘.๑ ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กําหนดไว้ในมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ และต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดไว้
ในข้อ ๓ ของประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม
๘.๒ ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด
ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และต้องมิใช่คนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องกําหนดข้อห้ามตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดข้อห้ามการกระทําที่มีลักษณะเป็นการ
ครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๕ พร้อมคํารับรองซึ่งลงนามโดยผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
ว่าจะไม่ดําเนินการใด ๆ อันเป็นการขัดต่อข้อห้ามดังกล่าว
ภายหลั งการประมู ล กรณี ผู้ รั บใบอนุ ญาตมี การกระทํ าอั นเป็ นการฝ่ าฝื นข้ อห้ าม
ตามวรรคสอง ให้ ดํ า เนิ น การตามประกาศคณะกรรมการ กิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดข้อห้ามการกระทําที่มีลักษณะเป็นการครอบงํากิจการ
โดยคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๕
๘.๓ ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องไม่มีความเกี่ยวโยงกันกับผู้ขอรับใบอนุญาตรายอื่น ไม่เป็น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ไม่เป็นบริษัทย่อย ไม่เป็นบริษัทร่วม ไม่เป็นผู้มีอํานาจควบคุมหรือถูกควบคุม หรือไม่มี
การถือ หุ้น ไขว้กั บผู้ ข อรับ ใบอนุ ญ าตรายอื่น เว้ น แต่ก รณี มีค วามสั มพั น ธ์ ในลัก ษณะของการเป็น ผู้ใ ห้
หรือผู้ได้รับอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา ตามมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ ๒ ของประกาศคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการควบรวมและการถือหุ้นไขว้ในกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓
ในการตรวจสอบ หากปรากฏว่าผู้ขอรับใบอนุญาตไม่มีคุณสมบัติตามที่กําหนด
หรือหากปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังว่าผู้ขอรับใบอนุญาตที่เป็นผู้เข้าร่วมการประมูล หรือผู้ชนะการประมูล
ไม่ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามที่ กํ า หนด คณะกรรมการจะตั ด รายชื่ อ ผู้ ข อรั บ ใบอนุ ญ าตดั ง กล่ า วออกจากการ
เป็นผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้เข้าร่วมการประมูล หรือผู้ชนะการประมูล แล้วแต่กรณี
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ข้อ ๙ วิธีการขอรับใบอนุญาต
ในการขอรับใบอนุญาต ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องดําเนินการดังต่อไปนี้
๙.๑ ยื่น คํ า ขอรับ ใบอนุ ญ าตตามแบบคํ า ขอรั บ ใบอนุ ญ าตให้ ใ ช้ ค ลื่ น ความถี่ IMT
ย่าน ๒.๑ GHz ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน และแนบเอกสารหลักฐานและข้อมูลตามที่กําหนดในภาคผนวก ก.
พร้อ มสํา เนาจํา นวน ๕ ชุด และเอกสารที่บัน ทึกลงสื่ ออิเ ล็กทรอนิกส์ ณ สํานั กงาน เลขที่ ๘๗
ซอยพหลโยธิน ๘ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
๙.๒ ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องดําเนินตามข้อ ๘.๒ โดยจัดส่งเอกสารของผู้ขอรับใบอนุญาต
ที่กําหนดข้อห้ามให้ครบถ้วนตามที่กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดข้อห้ามการกระทําที่มีลักษณะเป็นการครอบงํากิจการ
โดยคนต่ า งด้ า ว พ.ศ. ๒๕๕๕ พร้ อ มคํ า รั บ รองซึ่ ง ลงนามโดยผู้ มี อํ า นาจลงนามผู ก พั น นิ ติ บุ ค คล
ว่าจะไม่ดําเนิน การใด ๆ อัน เป็นการขัด ต่อข้อห้ามดังกล่าว ทั้งนี้ ตามแบบคําขอรับใบอนุญาตให้ใช้
คลื่นความถี่ IMT ย่าน ๒.๑ GHz
นอกจากการรั บรองตามข้ างต้ น แล้ ว ผู้ ข อรั บ ใบอนุ ญ าตต้ องทํ าการรั บ รอง
ตามข้อกําหนดในมาตรการข้อจํากัด พฤติกรรมสมยอมในการตกลงราคาประมูล การรับรองว่าเมื่อได้รับ
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่แล้ว ผู้ขอรับใบอนุญาตยินยอมที่จะจัดให้มีและปฏิบัติตามแผนความรับผิดชอบ
ต่ อสั งคม (Corporate Social Responsibility - CSR) ที่ คณะกรรมการเห็ นชอบ และลงนามรั บรอง
ในหนังสือยินยอมของผู้เข้าร่วมการประมูล
๙.๓ ชําระค่าพิจารณาคําขอใบอนุญาตในอัตราห้าแสนบาท เป็นเช็คที่ธนาคารสั่งจ่าย
สํานัก งาน ซึ่ง เป็น เช็คลงวัน ที่ที่ใช้ เช็ค นั้น ชํา ระต่ อสํานั กงาน หรือก่ อนหน้ านั้น ไม่เกิ นสามวัน ทํ าการ
ณ วันที่ยื่นคําขอ โดยสํานักงานจะไม่คืนเงินจํานวนดังกล่าวไม่ว่าในกรณีใด ๆ
๙.๔ วางหลักประกันการประมูลเป็นเช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายสํานักงาน ซึ่งเป็นเช็คลงวันที่
ที่ใช้เช็คนั้นชําระต่อสํานักงาน หรือก่อนหน้านั้น ไม่เกินสามวัน ทําการ ณ วัน ที่ย่ืนคําขอ โดยมีมูลค่า
๑,๓๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน) พร้อมทั้งยื่นหนังสือสนับสนุนทางด้าน
การเงิ นในการประกอบกิ จการจากสถาบั น การเงิ น ประเภทธุ รกิ จธนาคารพาณิ ชย์ ตามพระราชบั ญ ญั ติ
ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑
ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องดําเนินการภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด
หากไม่ดําเนินการตามวิธีการที่กําหนด สํานักงานจะไม่รับคําขอรับใบอนุญาต
ข้อ ๑๐ ระยะเวลาและวิธีการพิจารณาในการออกใบอนุญาต
๑๐.๑ การพิจารณาคําขอรับใบอนุญาต
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๑๐.๑.๑ สํานักงานจะพิจารณาตรวจสอบแบบคําขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถี่ IMT ย่าน ๒.๑ GHz ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว และเอกสารหลักฐานที่จําเป็นต้องใช้ในการพิจารณา
ให้ครบถ้วน
๑๐.๑.๒ หากปรากฏว่ า แบบคํ า ขอรั บ ใบอนุ ญ าตให้ ใ ช้ ค ลื่ น ความถี่ IMT
ย่าน ๒.๑ GHz และเอกสารสําหรับการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตในข้อ ๒ ของภาคผนวก ก.
ท้ายประกาศนี้ ไม่ครบถ้วน หรือไม่เพียงพอ สํานักงานจะแจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตจัดส่งเอกสารหลักฐาน
ให้ครบถ้ว นภายในห้าวันทําการนับจากวัน ที่ได้รับแจ้ง ทั้งนี้ หากครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว
ผู้ข อรั บ ใบอนุ ญ าตยัง มิ ไ ด้ ส่ ง เอกสารหลั ก ฐานเพิ่ ม เติ ม ให้ ค รบถ้ ว นตามที่ ได้ รั บ แจ้ ง จะถื อว่ า ผู้ ข อรั บ
ใบอนุญาตไม่ประสงค์จะยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม
๑๐.๑.๓ สํานักงานจะดําเนิน การพิจารณาว่าผู้ข อรับใบอนุญ าตมีคุณ สมบัติ
ตามข้อกําหนดในข้อ ๘ และได้ดําเนิน การตามข้อ ๙ ครบถ้ว นหรือไม่ และนําเสนอคณะกรรมการ
พิจารณา โดยจะแจ้งผลการพิจารณาการเป็นผู้เข้าร่วมการประมูลให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน
สิบห้าวันนับจากวัน ยื่น คําขอ หรือวัน ที่ได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วนตามข้อ ๑๐.๑.๒ จากผู้ขอรับ
ใบอนุญาตทุกราย ทั้งนี้ สํานักงานจะประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการประมูลให้ทราบเป็นการทั่วไป
๑๐.๑.๔ กรณี ที่ ค ณะกรรมการพิ จ ารณาว่ า ผู้ ข อรั บ ใบอนุ ญ าตรายใดไม่ มี
คุณสมบัติหรือไม่ได้ปฏิบัติตามข้อกําหนดให้ครบถ้วน ผู้ขอรับใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
เพื่อให้ท บทวนภายในสามวัน ทําการนับจากวัน ที่ได้รับหนังสือแจ้ง โดยการอุท ธรณ์ต้องแสดงเหตุผล
ของการอุทธรณ์และเอกสารที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการจะแจ้งผลการพิจารณาภายในเจ็ดวันนับจากวันที่
ได้รับอุทธรณ์ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สุด
๑๐.๑.๕ กรณี ที่ ผู้ ข อรั บ ใบอนุ ญ าตมิ ไ ด้ รั บ การพิ จ ารณาให้ เ ป็ น ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม
การประมูล สํานักงานจะคืน หลั กประกัน การประมูลให้แ ก่ผู้ข อรับ ใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน นับจาก
วันที่ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการประมูล
๑๐.๒ การประมูล
๑๐.๒.๑ คณะกรรมการจะใช้วิธี การประมูล ซึ่ง ประกอบด้ว ยสองขั้น ตอน
ขั้นตอนแรก เรียกว่าขั้นตอนการประมูลชุดคลื่นความถี่ โดยเปิดประมูลชุดคลื่นความถี่ IMT ย่าน ๒.๑ GHz
ที่จะให้อนุญ าตพร้อมกัน และดําเนินการประมูลหลายรอบ โดยราคาประมูลในแต่ละรอบจะเพิ่มขึ้น
ตามลําดับ (Simultaneous Ascending Bid Auction) และขั้นตอนที่สองเรียกว่าขั้นตอนการกําหนด
ย่านความถี่สําหรับผู้ชนะการประมูล ทั้งนี้ กฎการประมูลให้เป็นไปตามรายละเอียดในภาคผนวก ข.
ท้ายประกาศนี้
๑๐.๒.๒ ในกรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมการประมูล หรือมีผู้เข้าร่วมการประมูลเพียงหนึ่งราย
คณะกรรมการจะยกเลิกการประมูล และจะพิจารณากําหนดการประมูลครั้งต่อไปตามความเหมาะสม
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๑๐.๒.๓ การประมูลจะเริ่มต้น ที่มูลค่าขั้น ต่ําของการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
แต่ละชุด ซึ่งมีมูลค่า ๔,๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่พันห้าร้อยล้านบาทถ้วน)
๑๐.๒.๔ ภายหลัง จากที่ค ณะกรรมการเห็ น ชอบผลการประมูล สํ านั ก งาน
จะแจ้งผลการประมูลแก่ผู้เข้าร่ว มการประมูลทุกรายทราบภายในเจ็ด วัน นับจากวัน สิ้น สุด การประมูล
และจะประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลให้ทราบเป็นการทั่วไป โดยสํานักงานจะคืนหลักประกันการประมูล
ให้แก่ผู้ที่ไม่ชนะการประมูลภายในสิบห้าวันนับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูล
ข้อ ๑๑ การชําระเงินประมูลคลื่นความถี่ IMT ย่าน ๒.๑ GHz
๑๑.๑ เมื่อการประมูลสิ้น สุดลง ให้ผู้ชนะการประมูลชําระเงิน ประมูลคลื่น ความถี่
IMT ย่าน ๒.๑ GHz ตามราคาการประมูลสูงสุดของผู้ชนะการประมูลแต่ละราย โดยแบ่งจ่ายเป็นสามงวด
ดังนี้
งวดที่หนึ่ง ชําระเงินประมูลคลื่นความถี่ IMT ย่าน ๒.๑ GHz เป็นจํานวน
ร้อยละห้าสิบของราคาการประมูลสูงสุด พร้อมหนังสือค้ําประกันจากธนาคาร เพื่อค้ําประกันการชําระเงิน
ประมูลคลื่นความถี่ IMT ย่าน ๒.๑ GHz ในส่วนที่เหลือ ภายในเก้าสิบวันนับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
เป็นผู้ชนะการประมูล
งวดที่สอง ชําระเงินประมูลคลื่นความถี่ IMT ย่าน ๒.๑ GHz เป็นจํานวน
ร้อยละยี่สิบห้าของราคาการประมูลสูงสุด พร้อมหนังสือค้ําประกันจากธนาคาร เพื่อค้ําประกันการชําระเงิน
ประมูลคลื่นความถี่ IMT ย่าน ๒.๑ GHz งวดที่สาม ภายในสิบห้าวันเมื่อครบกําหนดระยะเวลาสองปี
นับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต ทั้งนี้ สํานักงานจะคืนหนังสือค้ําประกันจากธนาคารที่ได้นําส่งในงวดที่หนึ่ง
ภายในสิบห้าวันนับจากวันที่ผู้รับใบอนุญาตชําระเงินประมูลคลื่นความถี่ IMT ย่าน ๒.๑ GHz งวดที่สอง
งวดที่สาม ชําระเงินประมูลคลื่นความถี่ IMT ย่าน ๒.๑ GHz เป็นจํานวน
ร้อยละยี่สิบห้าของราคาการประมูลสูงสุด ภายในสิบห้าวัน เมื่อครบกําหนดระยะเวลาสามปีนับแต่วัน ที่
ได้รับใบอนุญาต ทั้งนี้ สํานักงานจะคืนหนังสือค้ําประกันจากธนาคารที่ได้นําส่งในงวดที่สองภายในสิบห้าวัน
นับจากวันที่ผู้รับใบอนุญาตชําระเงินประมูลคลื่นความถี่ IMT ย่าน ๒.๑ GHz งวดที่สาม
ทั้งนี้ ราคาการประมูลสูงสุดที่ผู้ชนะการประมูลแต่ละรายต้องชําระ ยังไม่รวมภาษี
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และดอกเบี้ย ตามที่กฎหมายกําหนด
กรณีที่ผู้รับใบอนุญาตไม่ชําระเงินประมูลคลื่นความถี่ IMT ย่าน ๒.๑ GHz
งวดที่สอง หรืองวดที่สาม ให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กําหนด ผู้รับใบอนุญาตต้องชําระเงินประมูล
คลื่นความถี่ IMT ย่าน ๒.๑ GHz ส่วนเพิ่ม เป็นจํานวนเงินเท่ากับผลคูณของจํานวนเงินประมูลคลื่นความถี่
IMT ย่าน ๒.๑ GHz ที่ค้างชําระกับอัตราดอกเบี้ยร้อยละสิบห้าต่อปีคูณกับสัดส่วนของจํานวนวันที่ค้าง
ชําระต่อจํานวนวันในหนึ่งปี (สามร้อยหกสิบวัน) โดยหากพ้นกําหนดชําระเงินตามเวลาที่ระบุ จะถือว่า
ผู้รับใบอนุญาตกระทําผิดเงื่อนไขของประกาศนี้ และคณะกรรมการอาจพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตได้
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๑๑.๒ ในการชํา ระเงิ น ประมู ล คลื่ น ความถี่ IMT ย่ า น ๒.๑ GHz งวดที่ ห นึ่ ง
ให้สํานักงานนําหลักประกันการประมูลของผู้ชนะการประมูลแต่ละชุดคลื่นความถี่ มาชําระเป็นเงินประมูล
คลื่นความถี่ IMT ย่าน ๒.๑ GHz ก่อน และให้ผู้ชนะการประมูลแต่ละชุดคลื่นความถี่ชําระเงินประมูล
คลื่นความถี่ IMT ย่าน ๒.๑ GHz ส่วนที่เหลือจนครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กําหนด
ข้อ ๑๒ เงื่อนไขการดําเนินการก่อนรับใบอนุญาต
ผู้ชนะการประมูล จะต้อ งดํ าเนิ น การดัง ต่อไปนี้ ภายในเก้ าสิ บวั น นับ แต่ วัน ที่ไ ด้รั บ
หนังสือแจ้งเป็นผู้ชนะการประมูล
๑๒.๑ ชําระเงินประมูลคลื่นความถี่ IMT ย่าน ๒.๑ GHz งวดที่หนึ่ง พร้อมจัดส่ง
หนังสือค้ําประกันจากสถาบันการเงินประเภทธุรกิจธนาคารพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน
พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อค้ําประกันการชําระเงินประมูลคลื่นความถี่ IMT ย่าน ๒.๑ GHz งวดที่สองและงวดที่สาม
ตามที่กําหนดในข้อ ๑๑
๑๒.๒ หากปรากฏว่าเอกสารหลักฐานและข้อมูลที่จําเป็นต้องใช้ในการอนุญาตสําหรับผู้ขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามที่จัดส่งตามข้อ ๔ ของภาคผนวก ก. ท้ายประกาศนี้
ไม่ถูกต้องหรือไม่เพีย งพอ ผู้ชนะการประมูลจะต้องแก้ไขเอกสารหลักฐานดังกล่าวให้ครบถ้ว นถูกต้อง
ตามรายละเอียดที่ได้รับแจ้งจากสํานักงาน ทั้งนี้ ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งเป็นผู้ชนะ
การประมูล
ข้อ ๑๓ การให้ใบอนุญาต
คณะกรรมการจะออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ IMT ย่าน ๒.๑ GHz และใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามให้แก่ผู้ชนะการประมูลแต่ละราย ภายหลังจากผู้ชนะการประมูล
ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการดําเนินการก่อนรับใบอนุญาตครบถ้วนและถูกต้อง
ข้อ ๑๔ ระยะเวลาการอนุญาต
๑๔.๑ ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ IMT ย่าน ๒.๑ GHz และใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม ให้มีระยะเวลาการอนุญาตสิบห้าปีนับจากวันที่ได้รับใบอนุญาต
๑๔.๒ กรณีผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ IMT ย่าน ๒.๑ GHz เป็นผู้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามอยู่แล้ว ให้มีระยะเวลาการอนุญ าตเฉพาะบริการโทรคมนาคม
ที่ใช้คลื่นความถี่ IMT ย่าน ๒.๑ GHz ตามขอบเขตที่ได้รับอนุญาตเป็นเวลาสิบห้าปี
ผู้รับใบอนุญ าตจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนเลิกกิจการตามที่คณะกรรมการกําหนด
และจะต้ อ งส่ ง แผนการบริ ห ารจั ด การผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารเป็ น การล่ ว งหน้ าไม่ น้ อ ยกว่ า สองปี ก่ อ นระยะเวลา
การอนุญาตสิ้นสุดลง ทั้งนี้ เพื่อมิให้มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ และผู้รับใบอนุญาตจะต้องคืนคลื่นความถี่
ที่ได้รับอนุญาตให้แก่คณะกรรมการเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการอนุญาต
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ข้อ ๑๕ ขอบเขตการอนุญาต
ผู้รับใบอนุญ าตมีสิท ธิให้บริก ารโทรคมนาคมในลักษณะของการให้บริการโครงข่า ย
โทรคมนาคม เพื่อให้เช่าใช้และเพื่อให้บริการโทรคมนาคม (Network Provider and Service Provider)
และการให้บริการสิ่งอํานวยความสะดวกด้านโทรคมนาคม (Telecommunications Facility) โดยมี
ขอบเขตในการประกอบกิจการโทรคมนาคมดังกล่าวทั่วราชอาณาจักรไทย ทั้งนี้ กิจการโทรคมนาคม
ที่ได้รับอนุญาต ให้รวมถึงลักษณะและประเภทของบริการ ดังนี้
(๑) บริการโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สาย
(๒) บริการโทรคมนาคม ดังนี้
(๒.๑) บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
(๒.๒) บริการพหุสื่อความเร็วสูง (Public Broadband Multimedia Service)
(๒.๓) บริการมูลค่าเพิ่ม (Value-added Service) ของบริการโทรคมนาคม
ที่ได้รับอนุญาต
(๒.๔) บริการขายส่งบริการ สําหรับบริการในข้อ (๒.๑) (๒.๒) และ (๒.๓)
(๓) บริการสิ่งอํานวยความสะดวกด้านโทรคมนาคม (Telecommunications Facility)
ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์
จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ และกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๑๖ ข้อกําหนดและเงื่อนไขในการอนุญาต
๑๖.๑ ผู้รับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดและเงื่อนไขการใช้งานความถี่วิทยุ
และการประกอบกิจการโทรคมนาคม ภายใต้พ ระราชบัญ ญัติองค์กรจัด สรรคลื่นความถี่และกํากับการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ พระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่ม เติม ประกาศคณะกรรมการ กิจ การ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยแผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคม
เคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications - IMT) ย่านความถี่วิทยุ ๑๙๒๐๑๙๘๐/๒๑๑๐-๒๑๗๐ เมกะเฮิรตซ์ (MHz) และย่านความถี่วิทยุ ๒๐๑๐-๒๐๒๕ เมกะเฮิรตซ์ (MHz)
เงื่อนไขในการอนุญ าตสําหรับใบอนุญ าตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่ส าม ตลอดจนระเบียบ
ประกาศ คําสั่ง ข้อกําหนด หรือหลักเกณฑ์ใด ๆ ที่คณะกรรมการกําหนดอย่างเคร่งครัด
๑๖.๒ หน้าที่ในการชําระค่าธรรมเนียม
ผู้รับใบอนุญ าตมีหน้าที่ในการชําระค่าธรรมเนีย มใบอนุญ าตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบที่สาม ค่าตอบแทนการใช้คลื่นความถี่ ค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคม การจัดสรร
รายได้ที่ได้รับจากการให้บริการโทรคมนาคมให้แก่กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ และค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
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๑๖.๓ การจัดให้มีโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อการประกอบกิจการ
๑๖.๓.๑ ผู้รับใบอนุญาตที่ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ IMT ย่าน ๒.๑ GHz
ขนาด ๒ x ๑๐ MHz หรือ มากกว่า จะต้อ งจัด ให้มีโ ครงข่า ยโทรคมนาคมเพื่อ ให้บ ริก ารภายใต้
ขอบเขตการอนุญาต ตามกําหนดเวลาดังนี้
(๑) ให้ บ ริ ก ารครอบคลุ ม ครบทุ ก จั ง หวั ด และครอบคลุม จํ า นวน
ประชากรไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของจํานวนประชากรทั้งหมดภายในสองปีนับจากวันที่ได้รับใบอนุญาต
(๒) ให้บริการครอบคลุมจํานวนประชากรไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบ
ของจํานวนประชากรทั้งหมดภายในสี่ปีนับจากวันที่ได้รับใบอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาตที่ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ IMT ย่าน ๒.๑ GHz
ขนาด ๒ x ๕ MHz จะต้องจัดให้มีโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อให้บริการภายใต้ขอบเขตการอนุญาต
ตามกําหนดเวลาดังนี้
(๑) ให้ บ ริ ก ารครอบคลุ ม ครบทุ ก จั ง หวั ด และครอบคลุม จํ า นวน
ประชากรไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบของจํานวนประชากรทั้งหมดภายในสองปีนับจากวันที่ได้รับใบอนุญาต
(๒) ให้บริการครอบคลุมจํานวนประชากรไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบ
ของจํานวนประชากรทั้งหมดภายในสี่ปีนับจากวันที่ได้รับใบอนุญาต
ทั้งนี้ การจัด ให้มีโ ครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อการประกอบกิจการ
ให้รวมถึงการสร้างหรือเช่าโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อการประกอบกิจการ แต่ไม่รวมถึงการใช้บริการข้าม
โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศของผู้ประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายอื่น
๑๖.๓.๒ โครงข่ า ยโทรคมนาคมของผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตจะต้ อ งรองรั บ อั ต รา
ความเร็ ว ในการส่ ง ข้ อ มู ล ไม่ น้ อ ยกว่ า อั ต ราที่ กํ า หนดตาม หลั ก เกณฑ์ ว่ า ด้ ว ยมาตรฐานและคุ ณ ภาพ
การให้บริการโทรคมนาคมประเภทข้อมูล ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
๑๖.๓.๓ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาตรวจสอบการปฏิบัติและการลงทุน
ตามเงื่อนไขในการจัดให้มีโครงข่ายโทรคมนาคมอย่างชัดเจน ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดทํารายงานแสดงผล
การดําเนินการติดตั้งโครงข่ายโทรคมนาคมตามระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด และจะต้องส่งมอบ
หลักฐานสนับสนุน เพื่อแสดงอัต ราความเร็ว ในการส่งข้อมูลโดยเฉลี่ยตามที่คณะกรรมการร้องขอ ทั้งนี้
คณะกรรมการจะกําหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการวัด ความครอบคลุมประชากรที่อยู่ในพื้น ที่
ให้บริการ และการวัดอัตราความเร็วในการส่งข้อมูลในภายหลัง
๑๖.๓.๔ กรณีผู้ รับใบอนุ ญ าตไม่สามารถปฏิบั ติต ามเงื่ อนไขในการจั ด ให้ มี
โครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อการประกอบกิจการ ตามข้อ ๑๖.๓.๑ โดยไม่มีเหตุอันจะอ้างตามกฎหมายได้
ซึ่งถือเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในการที่จะได้รับบริการจากคลื่นความถี่อันเป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติ
เพื่อประโยชน์สาธารณะ ย่อมมีผลเป็นการปฏิเสธสิทธิที่ผู้บริโภคหรือผู้รับใบอนุญาตรายอื่นพึงมีพึงได้จาก
การให้บริการ เมื่อพ้น กําหนดระยะเวลาในแต่ละช่วงแล้ว ผู้รับใบอนุญาตจะต้องชําระค่าปรับรายวัน
ในอัตราร้อยละศูนย์จุดศูน ย์ห้าของราคาประมูลสูงสุดของผู้รับใบอนุญาต ตลอดระยะเวลาที่ไม่สามารถ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด
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๑๖.๔ การใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน
ผู้รั บใบอนุญ าตต้อ งปฏิบั ติต ามประกาศคณะกรรมการกิจ การกระจายเสีย ง
กิจ การโทรทัศน์ และกิจ การโทรคมนาคมแห่ง ชาติ ว่าด้ว ยการใช้โ ครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน
สําหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
๑๖.๕ การให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือน (Mobile Virtual Network
Operator - MVNO)
๑๖.๕.๑ ผู้รับใบอนุญาตจะต้องจัด ให้มีบริการโครงข่ายโทรคมนาคม โดยมี
ขนาดความจุ (capacity) อย่างน้อยร้อยละสิบของโครงข่ายโทรคมนาคมทั้ง หมดของตนเองให้แ ก่
ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือน ที่ไม่ได้เป็นผู้ที่มีความเกี่ยวโยงในโครงสร้างการถือหุ้น
กับผู้รับใบอนุญาตรายหนึ่งรายใด เมื่อมีคําขอรับบริการดังกล่าว
๑๖.๕.๒ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยบริการโทรศัพท์ เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือน
๑๖.๖ การให้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ (national roaming)
ผู้รั บใบอนุญ าตต้อ งปฏิบั ติต ามประกาศคณะกรรมการ กิ จ การกระจายเสี ย ง
กิจ การโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพ ท์เคลื่อนที่
ภายในประเทศ
๑๖.๗ การส่งเสริมผู้ประกอบการในประเทศ
ผู้รับใบอนุญ าตมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสนับสนุน การดําเนิน งาน
ตามมาตรการส่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรมโทรคมนาคมและอุ ต สาหกรรมต่ อ เนื่ อ งในกิ จ การโทรคมนาคม
ตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง มาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมโทรคมนาคม
และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
๑๖.๘ มาตรการเพื่อสังคมและคุ้มครองผู้บริโภค
๑๖.๘.๑ ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดทําแผนความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate
Social Responsibility - CSR) ขององค์กร โดยให้ครอบคลุมถึงเรื่องการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์
สุขภาพของผู้ใช้บริการ และการจัด ทําแผนความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตจะต้องจัดส่งแผนความรับผิดชอบต่อสังคมต่อคณะกรรมการก่อนเริ่มให้บริการ
๑๖.๘.๒ ผู้รับใบอนุญาตต้องจัด ทําแผนคุ้มครองผู้บริโ ภค โดยให้ครอบคลุม
ถึงเรื่อ งมาตรการการรั บเรื่ องร้อ งเรี ย นโดยไม่ มีค่ าบริ การ มาตรการจัด การกับ บริ การที่ไ ม่เหมาะสม
และกระบวนการทําความเข้าใจกับประชาชนในการตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตจะต้อง
จัดส่งแผนคุ้มครองผู้บริโภคต่อคณะกรรมการก่อนเริ่มให้บริการ
๑๖.๘.๓ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตต้ อ งสนั บ สนุ น ภารกิ จ ของคณะกรรมการในการ
ให้บริการโทรคมนาคมเพื่อสังคม โดยเฉพาะในเรื่องการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมสาธารณะ และบริการ
อํานวยความสะดวกในการใช้บริการโทรคมนาคมสาธารณะอย่างทั่วถึง แก่ผู้มีรายได้น้อย คนพิการ เด็ก
คนชรา ผู้ที่อยู่ห่างไกลในชนบท และผู้ด้อยโอกาสในสังคม ตามที่คณะกรรมการกําหนด
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๑๖.๘.๔ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตพึ ง ระมั ด ระวั ง มิ ใ ห้ ผู้ ใ ดใช้ โ ครงข่ า ยโทรคมนาคม
ของผู้รับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจโดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือเผยแพร่ซึ่งข้อมูลอันอาจขัดต่อความ
สงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีข องประชาชน และพึงสนับสนุนหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่ส่งเสริม
การสร้างวินัยในการประกอบธุรกิจบนโครงข่ายโทรคมนาคมของผู้รับใบอนุญาต เพื่อการสร้างความเข้าใจอันดี
และสร้างสรรค์
๑๖.๘.๕ ผู้รับใบอนุญาตต้องกําหนดอัตราค่าบริการให้เป็นธรรม สมเหตุสมผล
และไม่เอาเปรียบผู้บริโภค และจัดให้มีบริการที่มีคุณภาพ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด
ข้อ ๑๗ มาตรการข้อจํากัดพฤติกรรมสมยอมในการตกลงราคาประมูล (collusion)
๑๗.๑ ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องไม่กระทําการใด ๆ ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้
๑๗.๑.๑ ตกลงร่ว มกัน ในการเสนอราคาเพื่อวัต ถุประสงค์ที่จะให้ประโยชน์
แก่ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้มีสิทธิได้รับใบอนุญาต โดยหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๑๗.๑.๒ ให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้เงิน หรือทรัพ ย์สิน หรือประโยชน์อื่น ใด
แก่ผู้อ่นื เพื่อประโยชน์ในการเสนอราคา โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะจูงใจให้ผู้นั้นร่วมดําเนินการใด ๆ อันเป็น
การให้ประโยชน์แก่ผู้ใดผู้หนึ่งเป็น ผู้มีสิท ธิได้รับใบอนุญ าต หรือเพื่อจูงใจให้ผู้นั้น ทําการเสนอราคาสูง
หรือต่ําจนเห็นได้ชัดว่าไม่เป็นไปตามลักษณะการเสนอราคา หรือเพื่อจูงใจให้ผู้นั้นไม่เข้าร่วมในการเสนอราคา
หรือถอนการเสนอราคา
๑๗.๑.๓ ข่ม ขื น ใจผู้ อื่ น ให้ จํา ยอมร่ ว มดํ า เนิน การใด ๆ ในการเสนอราคา
หรือไม่เข้าร่ว ม ในการเสนอราคา หรือถอนการเสนอราคา หรือต้องทําการเสนอราคาตามที่กําหนด
โดยใช้กําลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญด้วยประการใด ๆ ให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ
ชื่อเสียง หรือทรัพย์สินของผู้ถูกขู่เข็ญหรือบุคคลที่สาม จนผู้ถูกข่มขืนใจยอมเช่นว่านั้น
๑๗.๑.๔ ใช้ อุ บ ายหลอกลวงหรื อ กระทํ า การโดยวิ ธี อื่ น ใดเป็ น เหตุ ใ ห้ ผู้ อื่ น
ไม่มีโอกาสเข้าทําการเสนอราคาอย่างเป็นธรรมหรือให้มีการเสนอราคาโดยหลงผิด
๑๗.๑.๕ ทําการเสนอราคาต่อสํานักงานโดยทุจริต โดยรู้ว่าราคาที่เสนอนั้นสูง
หรือต่ําเกินกว่าปกติจนเห็นได้ชัดว่าไม่เป็นไปตามลักษณะการเสนอราคา โดยมีวัตถุประสงค์เป็นการกีดกัน
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมและการกระทําเช่นว่านั้น เป็นเหตุให้การประมูลคลื่นความถี่ไม่สําเร็จลุล่วงไปได้
ทั้ ง นี้ ให้ นํ า บทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยความผิ ด เกี่ ย วกั บ การ
เสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาบังคับใช้โดยอนุโลม
๑๗.๒ ผู้ ข อรั บ ใบอนุ ญ าต จะต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ ระยะเวลา วิ ธี ก าร
และเงื่อนไขตามประกาศฉบับนี้ และต้องลงนามในหนังสือยินยอมของผู้เข้าร่วมการประมูลในภาคผนวก ก.
ท้ายประกาศนี้

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๓๐ ง

หน้า ๖๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕

ข้อ ๑๘ ให้ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้
ในกรณี ที่ มี ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามประกาศนี้ ให้ ค ณะกรรมการเป็ น ผู้ วิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าด
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี
ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ภาคผนวก ก
รายการเอกสารหลักฐานและข้อมูลที่ต้องยื่นในการขอรับใบอนุญาต
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล
(International Mobile Telecommunications - IMT) ย่าน ๒.๑ GHz พ.ศ. ๒๕๕๕
๑. แบบคําขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ IMT ย่าน ๒.๑ GHz ท้ายภาคผนวก ก ประกอบด้วย
แบบที่ ๑ ข้อมูลผู้ขอรับใบอนุญาต และเอกสารหลักฐานประกอบคําขอรับใบอนุญาต
แบบที่ ๒ คํารับรองของผู้ขอรับใบอนุญาต
แบบที่ ๓ รายงานการถือครองหุ้นและการมีอํานาจควบคุม
แบบที่ ๔ ผู้มีสิทธิถือครองและเข้าถึงข้อมูลของผู้ขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
แบบที่ ๕ หนังสือยินยอมของผู้เข้าร่วมการประมูล
แบบที่ ๖ หนังสือค้ําประกันจากธนาคาร
ทั้งนี้ ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องจัดส่งแบบที่ ๑ – แบบที่ ๕ ในการยื่นคําขอรับใบอนุญาต และผู้ชนะ
การประมูลจะต้องจัดส่งแบบที่ ๖ พร้อมชําระเงินประมูลคลื่นความถี่ IMT ย่าน ๒.๑ GHz งวดที่หนึ่ง ภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งเป็นผู้ชนะการประมูล
๒. เอกสารสําหรับการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตมีดังนี้
๒.๑ เอกสารหลักฐานของนิติบุคคลที่ขอรับใบอนุญาต
๑) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ ไม่เกินหนึ่งเดือน
นับแต่วันที่ออกหนังสือ และหนังสือบริคณห์สนธิ
๒) สําเนาหนังสือรับรองตราประทับของนิติบุคคล
๓) ข้อบังคับของบริษัทตามที่จดทะเบียนไว้กับกระทรวงพาณิชย์
๔) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอํานาจกระทําการผูกพัน
นิติบุคคล ทั้งนี้ กรณีผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลเป็นคนต่างชาติ ให้จัดส่งสําเนาหนังสือเดินทางแทน
๕) สําเนาเอกสารแสดงหมายเลขประจําตัวผู้เสียภาษี
๖) หนัง สือ มอบอํานาจตามกฎหมายพร้อ มสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนา
ทะเบียนบ้านของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ ในกรณีที่มีการมอบอํานาจให้ดําเนินการแทน
๗) หนัง สือ ที่แสดงหรือระบุข้อ มูลการถือ หุ้นของนิติบุคคลที่ขอรับใบอนุญาตว่ามิใช่เป็น
คนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ ไม่เกินสาม
เดือนนับแต่วันที่ออกหนังสือ พร้อมหนังสือรับรองตนเองว่าเป็นนิติบุคคลไทย และกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างการถือ หุ้นที่แตกต่างไปจากหนังสือ ที่แสดงหรือ ระบุข้อมูล การถือ หุ้นของนิติบุคคลข้างต้นอย่าง
มีนัยสําคัญ จะต้องรับรองตนเองว่ายังคงรักษาสถานภาพการเป็นนิติบุคคลไทยอยู่ในวันที่ยื่นคําขอรับใบอนุญาต
๒.๒ ข้อมูลประกอบการพิจารณาคุณสมบัติตามข้อกําหนดการถือครองหุ้นและอํานาจควบคุม
๑) ภาพรวมการประกอบธุรกิจของผู้ขอรับ ใบอนุญ าต และนิติบุคคลที่เป็นบริษัท ใหญ่
บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ของผู้ขอรับใบอนุญาต ที่ดําเนินงานอยู่ในปัจจุบัน หรือกําลังจะดําเนินงาน (กรณี
บริษัท ยัง ไม่มีก ารประกอบธุร กิจ ) ในกรณีที่มีบ ริษัท ใหญ่ บริษัท ย่อ ย และบริษัท ร่วมจํานวนมากให้แสดง
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โครงสร้างการถือหุน้ และการถือครองธุรกิจของกลุ่มบริษัทผูข้ อรับใบอนุญาต (shareholding และ ownership
structure) โดยอธิบายเป็นลายลักษณ์อักษร ตาราง แผนภาพ หรือแผนผัง
๒) โครงสร้างการบริหารงานภายในบริษัทผู้ขอรับใบอนุญาต โดยแสดงให้เห็นจํานวนและ
หน้าที่ของกรรมการ พร้อมรายชื่อกรรมการ และแสดงแผนผังโครงสร้างการบริหารงานของบริษัทในภาพรวม
(organization chart) ตําแหน่งผู้บริหารที่มีความสําคัญ โดยแสดงชื่อพร้อมตําแหน่งในระดับ ผู้บริหารระดับ
สูงสุดขององค์กร ผู้บริหารตําแหน่งรองจากผู้บริหารระดับสูงสุดตามแต่ละสายงานหลัก และผู้บริหารสายงาน
การเงินและการบัญชี ไว้ในแผนผังดังกล่าวด้วย
๓. ข้อ ห้ามตามประกาศคณะกรรมการ เรื่อง การกําหนดข้อห้ามการกระทําที่มีลัก ษณะเป็นการ
ครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๕ พร้อมคํารับรองซึ่งลงนามโดยผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลว่า
จะไม่ดาํ เนินการใดๆ อันเป็นการขัดต่อข้อห้ามดังกล่าว
๔. เอกสารหลักฐานและข้อมูลที่จาํ เป็นต้องใช้ในการอนุญาตสําหรับผูข้ อรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบที่สาม เว้นแต่เป็นเอกสารที่ได้ยื่นไว้แล้วตามข้อ ๒
๔.๑ ข้อมูลด้านการให้บริการและผลการดําเนินงานที่ผ่านมา
๑) กรณีเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งเกินกว่าหนึ่งปี
๑.๑) รายงานการให้บริการที่ผ่านมาของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นเวลาห้าปีย้อ นหลัง
หรือตามอายุการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลของผู้ขอรับใบอนุญาต ประกอบด้วย
(๑) ลักษณะและประเภทการให้บริการ
(๒) ผู้ใช้บริการและส่วนแบ่งตลาด
(๓) เงื่อนไขและอัตราค่าบริการ
(๔) ขีดความสามารถและคุณภาพในการให้บริการ
(๕) ข้อมูลขอบเขตการให้บริการ
(๖) มาตรการรักษาความปลอดภัยที่มีต่อผู้ใช้บริการ
(๗) อื่นๆ เช่น ข้อร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ เป็นต้น
๑.๒) ข้อมูลโครงสร้างรายได้ที่แบ่งตามประเภทการให้บริการ
๑.๓) ผลการวิเคราะห์หรือความเห็นที่พิจารณาได้ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการประเมิน
ฐานะการเงิน
๑.๔) ผลการดําเนินงานของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นเวลาห้าปีย้อนหลัง หรือตามอายุ
การจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลของผู้ขอรับใบอนุญาต
๒) กรณีเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งไม่ถึงหนึ่งปี
๒.๑) รายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของผู้ถือหุ้นใหญ่ในนิติบุคคล
ที่ขอรับใบอนุญาตเป็นเวลาสามปีย้อนหลัง (ถ้ามี)
๒.๒) ข้อมูลที่แสดงถึงศักยภาพทางการเงินของนิติบุคคล เช่น
(๑) รายละเอียดวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากสถาบันการเงิน
(๒) หนังสือยืนยันยอดบัญชีเงินฝากที่ได้รับจากสถาบันการเงิน
๓) ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องรายงานสิท ธิการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อ งกับ การ
ให้บริการโทรคมนาคมตามการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาจากบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
และบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) หรือหน่วยงานของรัฐแห่งอื่น
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๔.๒ ข้อมูลแผนการให้บริการและการลงทุนในอนาคต
๑) แผนการให้บริการ ประกอบด้วย
๑.๑) ลักษณะและประเภทของการให้บริการที่จะขอรับใบอนุญาต
๑.๒) แผนการก่อสร้างและติดตั้งระบบ
๑.๓) แผนการเสนอขายบริการตามที่ขอรับใบอนุญาต
๑.๔) นโยบายและการวิเคราะห์การตลาดและการแข่งขัน
๑.๕) ขอบเขตของการให้บริการ
๑.๖) ขีดความสามารถในการให้บริการและคุณภาพการให้บริการ
๑.๗) แนวทางการพัฒนาการให้บริการของผู้ขอรับใบอนุญาต
๑.๘) แนวทางการคุ้มครองผู้ใช้บริการให้ได้รับการบริการโดยต่อเนื่อง เช่น การรับ
เรื่องร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ เป็นต้น
๒) แผนการลงทุน และแผนการจัดหาเงินทุน ประกอบด้วย
๒.๑) ความรู้ความเชี่ยวชาญของผู้บริหาร
๒.๒) แหล่งที่มาของการจัดหาเงินทุน
๒.๓) สมมุติฐานการจัดทําประมาณการงบการเงิน
๒.๔) ประมาณการงบการเงิน
๒.๕) ประมาณการมูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการ อัตราส่วนผลตอบแทนการลงทุน
ของโครงการ และระยะเวลาคืนทุน
๒.๖) การวิเคราะห์ความไว
๒.๗) ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินงาน
๒.๘) แนวทางการพัฒนากิจการของผู้ขอรับใบอนุญาต
๒.๙) ผลประโยชน์จ ากการลงทุนต่อ อุตสาหกรรมภายในประเทศ และเศรษฐกิจ
ในภาพรวม
๔.๓ ข้อมูลฐานะทางการเงินของผู้ขอรับใบอนุญาต
๑) กรณีเป็นนิติบุคคลที่จ ดทะเบียนจัดตั้งเกินกว่าหนึ่งปี ให้จัดส่ง เอกสารประกอบการ
พิ จ ารณาเป็ น เวลาห้ า ปี ย้ อ นหลั ง หรื อ ตามอายุ ก ารจดทะเบี ย นจั ด ตั้ ง นิ ติ บุ ค คลของผู้ ข อรั บ ใบอนุ ญ าต
แล้วแต่กรณี ประกอบด้วย
๑.๑) รายงานเกี่ยวกับฐานะการเงิน (Audited Financial Report) ย้อนหลังที่ผ่าน
การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ได้แก่ งบดุล งบกําไรขาดทุน งบกระแสเงินสด
๑.๒) ผลการวิเคราะห์หรือความเห็นที่พิจารณาได้ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการประเมิน
ฐานะการเงินของผู้ขอรับใบอนุญาต ที่แสดงถึงอัตราส่วนทางการเงินเกี่ยวกับ
(๑) อัตราส่วนที่แสดงถึงสภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity Ratios)
(๒) อัตราส่วนที่แสดงถึงความสามารถในการทํากําไร (Profitability Ratios)
(๓) อัตราส่วนที่แสดงถึงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratios)
(๔) อัตราส่วนที่แสดงถึงนโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratios)

ก-๔

๒) กรณีเ ป็นนิติบุคคลที่จ ดทะเบียนจั ดตั้ง ไม่ถึง หนึ่ง ปี ให้จัดส่ง เอกสารประกอบการ
พิจารณา ประกอบด้วย
๒.๑) รายงานเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของผู้ถือหุ้นใหญ่ในนิติ
บุคคลที่ขอรับใบอนุญาตเป็นเวลาสามปีย้อนหลัง (ถ้ามี)
๒.๒) ข้อมูลที่แสดงถึงศักยภาพทางการเงินของนิติบุคคล เช่น
(๑) วงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากสถาบันการเงิน
(๒) หนังสือยืนยันยอดบัญชีเงินฝากที่ได้รับจากสถาบันการเงิน
๔.๔ ข้อมูลด้านเทคนิคและเทคโนโลยี
๑) ระบุเขตพื้นที่ให้บริการ
๒) คําขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม
๓) ข้อกําหนดทางเทคนิค (Technical Specification)
๔) สถาปัตยกรรมโครงข่ายโทรคมนาคม (Network Architecture)
๕) รูปลักษณะโครงข่ายโทรคมนาคม (Network Configuration)
๖) ส่วนประกอบโครงข่ายโทรคมนาคม (Network Element)
๗) ข้อมูลแสดงการใช้งานและสถานะโครงข่ายโทรคมนาคมที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ
คลื่นความถี่ จุดที่ตั้ง เส้นทางการเชื่อมต่อและการเข้าใช้โครงข่ายโทรคมนาคม
๘) เทคโนโลยีมาตรฐานที่ใช้งาน การออกแบบระบบ และลักษณะทางเทคนิคสถานีวิทยุ
คมนาคม
๔.๕ ข้อมูลการให้บริการในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
๑) ข้อเสนอการปฏิบัติการในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ
๒) ข้อเสนอการใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย

แบบคําขอรับใบอนุญาต
การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล
(International Mobile Telecommunications - IMT) ย่าน 2.1 GHz
แบบที่ 1 ข้อมูลผู้ขอรับใบอนุญาต และเอกสารหลักฐานประกอบคําขอรับใบอนุญาต
ส่วนที่ 1
1.1

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขอรับใบอนุญาต (โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน)
ชื่อนิติบุคคลของผู้ขอรับใบอนุญาต
(กรุณาระบุชื่อนิติบุคคลตามที่ปรากฏในเอกสารประกอบคําขอ)

1.2

สถานภาพทางกฎหมายของผู้ขอรับใบอนุญาต
(กรุณาเลือกจากรายการด้านล่างและแนบสําเนาเอกสารรับรอง)
1.2.1
บริษัทจํากัด
1.2.2

1.3

บริษัทมหาชนจํากัด
ที่อยู่ของผู้ขอรับใบอนุญาต

1.3.1 ที่อยู่ตามทีจ่ ดทะเบียน (ตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสารประกอบคําขอ)
ที่อยู่
เขต(อําเภอ)/จังหวัด/
รหัสไปรษณีย์
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
อีเมล์
เว็บไซต์
1.3.2 ที่อยูท่ ี่สามารถติดต่อได้ (กรุณาระบุ หากแตกต่างจากข้อ 1.3.1)
ที่อยู่
เขต(อําเภอ)/จังหวัด/
รหัสไปรษณีย์
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
อีเมล์
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แบบคําขอรับใบอนุญาต
การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล
(International Mobile Telecommunications - IMT) ย่าน 2.1 GHz
แบบที่ 1 ข้อมูลผู้ขอรับใบอนุญาต และเอกสารหลักฐานประกอบคําขอรับใบอนุญาต
1.4

ผู้มีอํานาจกระทําการผูกพันนิติบุคคล

1.4.1 ชื่อผู้มีอํานาจกระทําการ (บุคคลที่ 1)
ชื่อ
ตําแหน่งในบริษัท
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
อีเมล์
1.4.2 ชื่อผู้มีอํานาจกระทําการ (บุคคลที่ 2)
ชื่อ
ตําแหน่งในบริษัท
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
อีเมล์
1.4.3 ชื่อผู้มีอํานาจกระทําการ (บุคคลที่ 3)
ชื่อ
ตําแหน่งในบริษัท
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
อีเมล์
1.5
บุคคลที่สามารถติดต่อได้
1.5.1 ชื่อบุคคลที่สามารถติดต่อได้ (บุคคลที่ 1) (บุคคลที่ได้รับมอบหมายเป็นผูป้ ระสานงาน)
ชื่อ
ตําแหน่งในบริษัท
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
อีเมล์
1.5.2 ชื่อบุคคลที่สามารถติดต่อได้ (บุคคลที่ 2) (บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานในกรณีที่ไม่สามารถ
ติดต่อกับบุคคลที่หนึง่ ได้)
ชื่อ
ตําแหน่งในบริษัท
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
อีเมล์
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แบบคําขอรับใบอนุญาต
การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล
(International Mobile Telecommunications - IMT) ย่าน 2.1 GHz
แบบที่ 1 ข้อมูลผู้ขอรับใบอนุญาต และเอกสารหลักฐานประกอบคําขอรับใบอนุญาต
ส่วนที่ 2:

เอกสารประกอบคําขอรับใบอนุญาต
(ทําเครื่องหมาย และแนบเอกสารที่รบั รองสําเนาถูกต้อง)

2.1
เอกสารสําหรับการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตตามข้อกําหนดในข้อ 8
2.1.1 เอกสารหลักฐานของนิตบิ ุคคล
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและหนังสือบริคณห์สนธิ
สําเนาหนังสือรับรองตราประทับของนิติบคุ คล
ข้อบังคับของบริษัทตามทีจ่ ดทะเบียนไว้กับกระทรวงพาณิชย์
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอํานาจกระทําการผูกพันนิติบุคคล ทั้งนี้

กรณีผมู้ ีอํานาจกระทําการแทนนิตบิ ุคคลเป็นคนต่างชาติ ให้จัดส่งสําเนาหนังสือเดินทางแทน
สําเนาเอกสารแสดงหมายเลขประจําตัวผู้เสียภาษี

หนังสือที่แสดงหรือระบุข้อมูลการถือหุ้นของนิติบุคคลที่ขอรับใบอนุญาตว่ามิใช่เป็นคนต่างด้าวตาม
กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ ไม่เกินสามเดือน
นับ แต่ วัน ที่ อ อกหนั ง สื อ พร้อ มหนัง สื อ รับ รองตนเองว่ า เป็น นิ ติ บุค คลไทย และกรณีที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นที่แตกต่างไปจากหนังสือที่แสดงหรือระบุข้อมูลการถือหุ้นของ
นิติบุคคลข้างต้นอย่างมีนัยสําคัญ จะต้องรับรองตนเองว่ายังคงรักษาสถานภาพการเป็นนิติบุคคล
ไทยอยู่ในวันที่ยื่นคําขอรับใบอนุญาต

2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.1.5

ในกรณีที่มีการมอบอํานาจให้ดําเนินการแทน
หนังสือมอบอํานาจตามกฎหมาย
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ
ข้อมูลเพื่อการพิจารณาตามข้อกําหนดในการถือครองหุ้นและการมีอํานาจควบคุมระหว่างกันของผู้ขอรับ
ใบอนุญาต (แบบคําขอรับใบอนุญาต การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่
สากล (International Mobile Telecommunications - IMT) ย่าน 2.1 GHz – แบบที่ 3 รายงานการ
ถือครองหุ้นและการมีอํานาจควบคุม)
ข้อมูลผู้ มีสิทธิถื อครองและเข้าถึง ข้อมูลของผู้ขอรับใบอนุญาตในการเข้าร่ วมรับการอนุ ญาตให้ ใช้คลื่ น
ความถี่ IMT ย่าน 2.1 GHz (แบบคํ าขอรั บใบอนุ ญาต การอนุญ าตให้ใช้คลื่นความถี่ สําหรับ กิจการ
โทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications - IMT) ย่าน 2.1 GHz –
แบบที่ 4 ผู้มีสิทธิถือครองและเข้าถึงข้อมูลของผู้ขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่)
ภาพรวมการประกอบธุรกิจของผู้ขอรับใบอนุญาต และนิติบุคคลที่เป็นบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัท
ร่วม ของผู้ขอรับใบอนุญาต ที่ดําเนินงานอยู่ในปัจจุบัน หรือกําลังจะดําเนินงาน (กรณีบริษัทยังไม่มีการ
ประกอบธุรกิจ) ในกรณีที่มีบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมจํานวนมากให้แสดงโครงสร้างการถือหุ้น
และการถือครองของกลุ่มบริษัทผู้ขอรับใบอนุญาต (shareholding และ ownership structure) โดย
อธิบายเป็นลายลักษณ์อักษร ตาราง แผนภาพ หรือแผนผัง
โครงสร้างการบริหารงานภายในบริษัทผู้ขอรับใบอนุญาต โดยแสดงให้เห็นจํานวนและหน้าที่ของกรรมการ
ของบริษัท พร้อมรายชื่อกรรมการ และแสดงแผนผังโครงสร้างการบริหารงานของบริษัทในภาพรวม
(organization chart) ตําแหน่งผู้บริหารที่มีความสําคัญ โดยแสดงชื่อพร้อมตําแหน่งในระดับผู้บริหาร
ระดับสูงสุดขององค์กร ผู้บริหารตําแหน่งรองจากผู้บริหารระดับสูงสุดตามแต่ละสายงานหลักและผู้บริหาร
สายงานการเงินและการบัญชี ไว้ในแผนผังดังกล่าวด้วย
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แบบคําขอรับใบอนุญาต
การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล
(International Mobile Telecommunications - IMT) ย่าน 2.1 GHz
แบบที่ 1 ข้อมูลผู้ขอรับใบอนุญาต และเอกสารหลักฐานประกอบคําขอรับใบอนุญาต
2.2

เอกสารหลักฐานหรือข้อมูลทีจ่ ําเป็นต้องใช้ในการอนุญาตสําหรับผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบที่สาม
2.2.1 ข้อมูลด้านการให้บริการและผลการดําเนินงานที่ผ่านมา
[…] กรณีเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งเกินกว่าหนึ่งปี
[…] รายงานการให้บริการที่ผ่านมาของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นเวลาห้าปีย้อนหลัง หรือตามอายุการจด
ทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลของผู้ขอรับใบอนุญาต เป็นเวลา .... ปี ประกอบด้วย
[…] ลักษณะและประเภทการให้บริการ
[…] ผู้ใช้บริการและส่วนแบ่งตลาด
[…] เงื่อนไขและอัตราค่าบริการ
[…] ขีดความสามารถและคุณภาพในการให้บริการ
[…] ข้อมูลขอบเขตการให้บริการ
[…] มาตรการรักษาความปลอดภัยที่มีต่อผู้ใช้บริการ
[…] อื่นๆ เช่น ข้อร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ เป็นต้น
[…] ข้อมูลโครงสร้างรายได้ที่แบ่งตามประเภทการให้บริการ
[…] ผลการวิเคราะห์หรือความเห็นที่พิจารณาได้ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการประเมินฐานะการเงิน
[…] ผลการดําเนินงานเป็นเวลาห้าปีย้อนหลัง หรือตามอายุการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลของผู้ขอรับ
ใบอนุญาตเป็นเวลา .... ปี
[…] กรณีเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งไม่ถึงหนึ่งปี
[…] รายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของผู้ถือหุ้นใหญ่ในนิติบุคคลที่ขอรับใบอนุญาต
เป็นเวลาสามปีย้อนหลัง (ถ้ามี)
[…] ข้อมูลที่แสดงถึงศักยภาพทางการเงินของนิติบุคคล เช่น
[…] รายละเอียดวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากสถาบันการเงิน
[…] หนังสือยืนยันยอดบัญชีเงินฝากที่ได้รับจากสถาบันการเงิน
[…] ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องรายงานสิทธิการใช้ประโยชน์ในทรัพย์ สินที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการโทรคมนาคม
ตามการอนุ ญ าต สั ม ปทาน หรื อสั ญ ญาจากบริ ษั ท กสท โทรคมนาคม จํ า กั ด (มหาชน) และบริ ษั ท
ทีโอที จํากัด (มหาชน) หรือหน่วยงานของรัฐแห่งอื่น
[…] อื่น ๆ ได้แก่
2.2.2 ข้อมูลแผนการให้บริการและการลงทุนในอนาคต
[…] แผนการให้บริการ ประกอบด้วย
[…] ลักษณะและประเภทของการให้บริการที่จะขอรับใบอนุญาต
[…] แผนการก่อสร้างและติดตั้งระบบ
[…] แผนการเสนอขายบริการตามที่ขอรับใบอนุญาต
[…] นโยบายและการวิเคราะห์การตลาดและการแข่งขัน
[…] ขอบเขตของการให้บริการ
[…] ขีดความสามารถในการให้บริการและคุณภาพการให้บริการ
[…] แนวทางการพัฒนาการให้บริการของผู้ขอรับใบอนุญาต

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ ลงชื่อ……..........……….….…….
สํานักงาน กสทช. 87 ซอยสายลม ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
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แบบคําขอรับใบอนุญาต
การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล
(International Mobile Telecommunications - IMT) ย่าน 2.1 GHz
แบบที่ 1 ข้อมูลผู้ขอรับใบอนุญาต และเอกสารหลักฐานประกอบคําขอรับใบอนุญาต
[…] แนวทางการคุ้ มครองผู้ใช้บ ริการให้ได้รับการบริการโดยต่อเนื่ อง เช่ น การรับ เรื่ องร้องเรี ยนจาก
ผู้ใช้บริการ เป็นต้น
[…] อื่น ๆ ได้แก่
[…] แผนการลงทุน และแผนการจัดหาเงินทุน ประกอบด้วย
[…] ความรู้ความเชี่ยวชาญของผู้บริหาร
[…] แหล่งที่มาของการจัดหาเงินทุน
[…] สมมุติฐานการจัดทําประมาณการงบการเงิน
[…] ประมาณการงบการเงิน
[…] ประมาณการมูลค่าปัจจุบนั สุทธิของโครงการ อัตราส่วนผลตอบแทนการลงทุนของโครงการ
และระยะเวลาคืนทุน
[…] การวิเคราะห์ความไว
[…] ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินงาน
[…] แนวทางการพัฒนากิจการของผู้ขอรับใบอนุญาต
[…] ผลประโยชน์จากการลงทุนต่ออุตสาหกรรมภายในประเทศ และเศรษฐกิจในภาพรวม
[…] อื่น ๆ ได้แก่
2.2.3 ข้อมูลฐานะทางการเงินของผู้ขอรับใบอนุญาต
[…] กรณีเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งเกินกว่าหนึ่งปี ให้จัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณาเป็น

เวลาห้าปีย้อนหลัง หรือตามอายุการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลของผู้ขอรับใบอนุญาต แล้วแต่กรณี
ประกอบด้วย
[…] รายงานเกี่ยวกับฐานะการเงิน (Audited Financial Report) เป็นเวลาห้าปีย้อนหลัง หรือตามอายุ
การจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นเวลา .... ปี ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบ
บัญชีแล้ว ได้แก่ งบดุล งบกําไรขาดทุน งบกระแสเงินสด
[…] ผลการวิเคราะห์หรือความเห็นที่พิจารณาได้ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการประเมินฐานะการเงินของ
ผู้ขอรับใบอนุญาต ที่แสดงถึงอัตราส่วนทางการเงินเกี่ยวกับ
[…] อัตราส่วนที่แสดงถึงสภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity Ratios)
[…] อัตราส่วนที่แสดงถึงความสามารถในการทํากําไร (Profitability Ratios)
[…] อัตราส่วนที่แสดงถึงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratios)
[…] อัตราส่วนที่แสดงถึงนโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratios)
[…] อื่น ๆ ได้แก่
[…] กรณีเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งไม่ถึงหนึ่งปี ให้จัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณา ประกอบด้วย
[…] รายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของผู้ถือหุ้นใหญ่ ในนิติบุคคลที่ขอรับใบอนุญาต
เป็นเวลาสามปีย้อนหลัง (ถ้ามี)
[…] ข้อมูลที่แสดงถึงศักยภาพทางการเงินของนิติบุคคล เช่น
[…] วงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากสถาบันการเงิน
[…] หนังสือยืนยันยอดบัญชีเงินฝากที่ได้รับจากสถาบันการเงิน
[…] อื่น ๆ ได้แก่
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ ลงชื่อ……..........……….….…….
สํานักงาน กสทช. 87 ซอยสายลม ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
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แบบคําขอรับใบอนุญาต
การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล
(International Mobile Telecommunications - IMT) ย่าน 2.1 GHz
แบบที่ 1 ข้อมูลผู้ขอรับใบอนุญาต และเอกสารหลักฐานประกอบคําขอรับใบอนุญาต
2.2.4 ข้อมูลด้านเทคนิคและเทคโนโลยี
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]

ระบุเขตพื้นที่ให้บริการ
คําขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม
ข้อกําหนดทางเทคนิค (Technical Specification)
สถาปัตยกรรมโครงข่ายโทรคมนาคม (Network Architecture)
รูปลักษณะโครงข่ายโทรคมนาคม (Network Configuration)
ส่วนประกอบโครงข่ายโทรคมนาคม (Network Element)
ข้อมูลแสดงการใช้งานและสถานะโครงข่ายโทรคมนาคมที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับคลื่นความถี่ จุดที่ตั้ง
เส้นทางการเชื่อมต่อและการเข้าใช้โครงข่ายโทรคมนาคม
[…] เทคโนโลยีมาตรฐานที่ใช้งาน การออกแบบระบบ และลักษณะทางเทคนิคสถานีวิทยุคมนาคม
[…] อื่น ๆ ได้แก่
2.2.5 ข้อมูลการให้บริการในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
[…] ข้อเสนอการปฏิบัติการในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ
[…] ข้อเสนอการใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย
[…] อื่น ๆ ได้แก่

คํารับรองของผู้ขอรับใบอนุญาตในการยื่นแบบคําขอ
3.1

ข้า พเจ้า ขอรั บรองว่ าได้ อ่า นและเข้า ใจหลักเกณฑ์แ ละวิ ธีการอนุญ าตตามประกาศคณะกรรมการกิ จการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้
คลื่นความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications IMT) ย่าน 2.1 GHz พ.ศ. 2555 และยินยอมปฏิบัติตามข้อกําหนดทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ

3.2

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่กรอกในแบบคําขอนี้และเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขอรับใบอนุญาต
ถูกต้องครบถ้วนและเป็นความจริงทุกประการ

3.3

กรณีปรากฏในภายหลังว่าข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใด หรือทําเอกสารเท็จ หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ
เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาว่ามีคุณสมบัติเป็นผู้ขอรับใบอนุญาต ข้าพเจ้ายินยอมให้คณะกรรมการยกเลิก
หรือเพิกถอนใบอนุญาตได้ทันที

3.4

ข้าพเจ้ ายอมรั บว่า ข้อมูลที่ ปรากฏตามเอกสารฉบับ นี้ จะนํ ามาใช้ ประกอบการพิจารณาอนุ ญาตให้ ใช้ คลื่ น
ความถี่ IMT ย่าน 2.1 GHz เท่านั้น และสํานักงานสงวนสิทธิ์ในการที่จะนําส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่บุคคลที่สาม
ที่ได้รับมอบหมายจากสํานักงานเพื่อดําเนินการประเมินผลข้อมูลอันเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาต
ให้ใช้คลื่นความถี่ IMT ย่าน 2.1 GHz และหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง
ลงชื่อ …..................…..………………………….. ผู้มีอํานาจกระทําการผูกพันนิติบุคคล (บุคคลที่ 1)
(…………………………..…....................….)
วัน/เดือน/ปี …....................……………………
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แบบคําขอรับใบอนุญาต
การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล
(International Mobile Telecommunications - IMT) ย่าน 2.1 GHz
แบบที่ 1 ข้อมูลผู้ขอรับใบอนุญาต และเอกสารหลักฐานประกอบคําขอรับใบอนุญาต
ลงชื่อ …..................…..………………………….. ผู้มีอํานาจกระทําการผูกพันนิติบุคคล (บุคคลที่ 2)
(…………………………..…....................….)
วัน/เดือน/ปี …....................……………………
ลงชื่อ …..................…..………………………….. ผู้มีอํานาจกระทําการผูกพันนิติบุคคล (บุคคลที่ 3)
(…………………………..…....................….)
วัน/เดือน/ปี …....................……………………

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ ลงชื่อ……..........……….….…….
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แบบคําขอรับใบอนุญาต
การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล
(International Mobile Telecommunications - IMT) ย่าน 2.1 GHz
แบบที่ 2 คํารับรองของผู้ขอรับใบอนุญาต
1

ชื่อนิติบุคคลของผู้ขอรับใบอนุญาต (กรุณาระบุชื่อนิติบุคคลตามที่ปรากฏในเอกสารประกอบคําขอ)

2.

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ามีลักษณะครบถ้วนตามข้อกําหนดในข้อ 8 ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจ การโทรทั ศน์ และกิ จการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลั กเกณฑ์และวิธีก ารอนุญาตให้ใ ช้คลื่ น
ความถี่ International Mobile Telecommunications (IMT) ย่าน 2.1 GHz พ.ศ. 2555 ดังนี้
เป็นนิติบุคคลประเภทบริษทั จํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัดที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

2.1
2.2

มีคุณสมบัติตามที่กําหนดไว้ในมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
[ ] ไม่เป็นคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
[ ] ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องกําหนดข้อห้ามตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดข้อห้ามการกระทําที่มีลักษณะเป็นการ
ครอบงํากิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๕ พร้อมคํารับรองซึ่งลงนามโดยผู้มีอาํ นาจลงนามผูกพัน
นิติบุคคล ว่าจะไม่ดําเนินการใดๆ อันเป็นการขัดต่อข้อห้ามดังกล่าว
[ ] ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
[ ] ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
[ ] บุคคลผู้เป็นกรรมการ ผู้จัดการหรือผู้มีอํานาจในการจัดการของผู้ขอรับใบอนุญาต ไม่เคยถูกศาล
มีคําพิพากษาถึงที่สุดว่ามีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม หรือตาม
กฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม หรือกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค ภายในระยะเวลาสองปี
ก่อนการยื่นคําขอรับใบอนุญาต
[ ] มีแผนการลงทุนและแผนการให้บริการกิจการโทรคมนาคมที่สามารถให้บริการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
[ ] มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด สําหรับการขอรับใบอนุญาต
ประเภทที่สาม ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 ซึ่ง
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549

2.3

มี คุ ณสมบั ติ แ ละไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มตามที่ กํ า หนดไว้ ในข้ อ 3 ของประกาศคณะกรรมการกิ จ การ
โทรคมนาคมแห่ ง ชาติ เรื่ อง หลั กเกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารอนุ ญ าตประกอบกิ จ การโทรคมนาคมแบบที่ ส าม
ดังต่อไปนี้
[ ] เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
[ ] ไม่เป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์ตามคําสั่งศาล หรือถูกศาลมีคําสั่งให้ฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายว่าด้วย
ล้มละลาย อันเป็นเหตุให้เจ้าหนี้หรือบุคคลที่สามซึ่งแต่งตั้งโดยเจ้าหนี้ทําหน้าที่บริหารแทน
กรรมการชุดเดิม หรือเข้าสู่กระบวนการล้มละลายหรือถูกศาลพิพากษา
[ ] ไม่เป็นผู้ถูกศาลมีคําพิพากษาและมีคําสั่งให้ยึดทรัพย์เพื่อบังคับคดีเหนือทรัพย์สินของผู้ขอรับ
ใบอนุญาตด้วยประการใดตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความแพ่งอันเกี่ยวด้วยการบังคับคดี
ตามคําพิพากษาหรือคําสั่งศาล
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แบบคําขอรับใบอนุญาต
การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล
(International Mobile Telecommunications - IMT) ย่าน 2.1 GHz
แบบที่ 2 คํารับรองของผู้ขอรับใบอนุญาต

2.4

3.

4.
4.1

[ ] กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอํานาจในการจัดการของนิติบุคคลที่ขอรับใบอนุญาตต้องไม่เป็นบุคคล
ที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เห็นว่าไม่สมควรเป็น
ผู้บริหารตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
[ ] กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอํานาจในการจัดการของนิติบุคคลที่ขอรับใบอนุญาตต้องไม่เคยเป็น
บุคคลที่ทําหน้าที่ดังกล่าวในนิติบุคคลที่เคยถูกคณะกรรมการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคม
[ ] ผู้ขอรับใบอนุญาต บุคคลผู้เป็นกรรมการ ผู้จัดการหรือผู้มีอํานาจ ในการจัดการของผู้ขอรับ
ใบอนุญาต ต้องไม่เคยถูกศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดว่ามีความผิดตามกฎหมาย ว่าด้วยการแข่งขัน
ทางการค้า กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายว่าด้วย
ยาเสพติด ความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน ความผิดเกี่ยวกับเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ และความผิด
ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ภายในระยะเวลา
สองปีก่อนการยื่นขอรับใบอนุญาต
ไม่มีความเกี่ยวโยงกันกับผู้ขอรับใบอนุญาตรายอื่น ไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ไม่เป็นบริษัทย่อย ไม่เป็นบริษัท
ร่วม ไม่เป็นผู้มีอํานาจควบคุมหรือถูกควบคุม หรือไม่มีการถือหุ้นไขว้กับผู้ขอรับใบอนุญาตรายอื่น เว้นแต่
กรณีมีความสัมพันธ์ในลักษณะของการเป็นผู้ให้หรือผู้ได้รับอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา ตามมาตรา 80
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544
คํารับรองเรื่องข้อห้ามการกระทําที่มีลกั ษณะเป็นการครอบงําโดยคนต่างด้าว
ข้า พเจ้ า ได้ กําหนดข้ อห้า มการกระทํ าที่ มีลักษณะเป็นการครอบงํา โดยคนต่า งด้า วและรับ รองว่ าจะไม่
ดํ า เนิ นการใดๆ อั น เป็ นการขั ด ต่ อข้ อห้ า มดั ง กล่ า วไม่ ว่ า แต่ ข้ อ หนึ่ ง ข้ อ ใด ตามที่ กํ า หนดในประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดข้อ
ห้ามการกระทําที่มีลักษณะเป็นการครอบงําโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 พร้อมนี้ข้าพเจ้าได้แนบข้อห้าม
การกระทํา ที่ มีลั กษณะเป็นการครอบงํา กิ จ การโดยคนต่ างด้ า วที่ นิติบุ ค คลของข้ า พเจ้ าได้ กํา หนดตาม
แนวทางทุกข้อที่ระบุไว้ในบัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการ เรื่อง การกําหนดข้อห้ามการกระทํา ที่
มีลักษณะเป็นการครอบงํากิ จการโดยคนต่างด้ าว พ.ศ. 2555 ซึ่งได้ล งนามรับรองโดยผู้ มีอํานาจผูกพั น
นิติบุคคลว่าจะไม่ดําเนินการขัดต่อข้อห้ามดังกล่าว ไม่ว่าแต่ข้อหนึ่งข้อใด
คํารับรองตามข้อกําหนดในมาตรการข้อจํากัดพฤติกรรมสมยอมในการตกลงราคาประมูล (collusion)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าและผู้ทเี่ กี่ยวข้อง จะไม่กระทําการใดๆ ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้
[ ] ตกลงร่วมกันในการเสนอราคา เพื่อวัตถุประสงค์ที่จะให้ประโยชน์แก่ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้มีสิทธิได้รับ
ใบอนุญาต โดยหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
[ ] ให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้เงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ผู้อื่นเพื่อประโยชน์ในการเสนอ
ราคา โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะจูงใจให้ผู้นั้นร่วมดําเนินการใดๆ อันเป็นการให้ประโยชน์แก่ผู้ใดผู้หนึ่ง
เป็นผู้มีสิทธิได้รับใบอนุญาต หรือเพื่อจูงใจให้ผู้นั้นทําการเสนอราคาสูงหรือต่ําจนเห็นได้ชัดว่าไม่
เป็นไปตามลักษณะการเสนอราคา หรือเพื่อจูงใจให้ผู้นั้นไม่เข้าร่วมในการเสนอราคาหรือถอนการ
เสนอราคา
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แบบคําขอรับใบอนุญาต
การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล
(International Mobile Telecommunications - IMT) ย่าน 2.1 GHz
แบบที่ 2 คํารับรองของผู้ขอรับใบอนุญาต

5.

[ ] ข่มขืนใจผู้อื่นให้จํายอมร่วมดําเนินการใดๆ ในการเสนอราคา หรือไม่เข้าร่วมในการเสนอราคา หรือ
ถอนการเสนอราคา หรือต้องทําการเสนอราคาตามที่กําหนด โดยใช้กําลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญด้วย
ประการใดๆ ให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง หรือทรัพย์สินของผู้ถูก
ขู่เข็ญหรือบุคคลที่สาม จนผู้ถูกข่มขืนใจยอมเช่นว่านั้น
[ ] ใช้อุบายหลอกลวงหรือกระทําการโดยวิธีอื่นใดเป็นเหตุให้ผู้อื่น ไม่มีโอกาสเข้าทําการเสนอราคา
อย่างเป็นธรรมหรือให้มีการเสนอราคาโดยหลงผิด
[ ] ทําการเสนอราคาต่อสํานักงานโดยทุจริต โดยรู้ว่าราคาทีเ่ สนอนั้นต่ํามากเกินกว่าปกติจนเห็นได้ชดั
ว่าไม่เป็นไปตามลักษณะการเสนอราคา โดยมีวัตถุประสงค์เป็นการกีดกันการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรมและการกระทําเช่นว่านั้น เป็นเหตุให้การประมูลคลื่นความถี่ไม่สําเร็จลุล่วงไปได้
คํารับรองเรื่องการจัดทําแผนความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility - CSR)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเมื่อได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่แล้ว ข้าพเจ้ายินยอมที่จะจัดให้มี และปฏิบัตติ าม
แผนความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility - CSR) ที่คณะกรรมการเห็นชอบ

คํารับรองของผู้ขอรับใบอนุญาตในการยื่นแบบคําขอ
3.1

ข้า พเจ้ า ขอรั บ รองว่ าได้ อ่า นและเข้า ใจหลั กเกณฑ์ และวิ ธีการอนุ ญ าตตามประกาศคณะกรรมการกิจ การ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications - IMT)
ย่าน 2.1 GHz พ.ศ. 2555 และยินยอมปฏิบัติตามข้อกําหนดทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ

3.2

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่กรอกในแบบคําขอนี้และเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขอรับใบอนุญาต
ถูกต้องครบถ้วนและเป็นความจริงทุกประการ

3.3

กรณีปรากฏในภายหลังว่าข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใด หรือทําเอกสารเท็จ หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ
เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาว่ามีคุณสมบัติเป็นผู้ขอรับใบอนุญาตข้าพเจ้ายินยอมให้คณะกรรมการยกเลิก
หรือเพิกถอนใบอนุญาตได้ทันที

3.4

ข้าพเจ้ ายอมรั บว่า ข้อมูลที่ ปรากฏตามเอกสารฉบับ นี้ จะนํ ามาใช้ ประกอบการพิจารณาอนุ ญาตให้ ใช้ คลื่ น
ความถี่ IMT ย่าน 2.1 GHz เท่านั้น และสํานักงานสงวนสิทธิ์ในการที่จะนําส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่บุคคลที่สาม
ที่ได้รับมอบหมายจากสํานักงานเพื่อดําเนินการประเมินผลข้อมูลอันเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาต
ให้ใช้คลื่นความถี่ IMT ย่าน 2.1 GHz และหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง
ลงชื่อ …..................…..………………………….. ผู้มีอํานาจกระทําการผูกพันนิติบุคคล (บุคคลที่ 1)
(…………………………..…....................….)
วัน/เดือน/ปี …....................……………………

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ ลงชื่อ……..........……….….…….
สํานักงาน กสทช. 87 ซอยสายลม ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
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แบบคําขอรับใบอนุญาต
การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล
(International Mobile Telecommunications - IMT) ย่าน 2.1 GHz
แบบที่ 2 คํารับรองของผู้ขอรับใบอนุญาต
ลงชื่อ …..................…..………………………….. ผู้มีอํานาจกระทําการผูกพันนิติบุคคล (บุคคลที่ 2)
(…………………………..…....................….)
วัน/เดือน/ปี …....................……………………
ลงชื่อ …..................…..………………………….. ผู้มีอํานาจกระทําการผูกพันนิติบุคคล (บุคคลที่ 3)
(…………………………..…....................….)
วัน/เดือน/ปี …....................……………………

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ ลงชื่อ……..........……….….…….
สํานักงาน กสทช. 87 ซอยสายลม ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
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แบบคําขอรับใบอนุญาต
การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications - IMT) ย่าน 2.1 GHz
แบบที่ 3 รายงานการถือครองหุ้นและการมีอาํ นาจควบคุม
1.

ชื่อนิติบุคคลของผู้ขอรับใบอนุญาต (กรุณาระบุชื่อนิติบุคคลตามที่ปรากฏในเอกสารประกอบ)

2.
2.1

สัดส่วนการถือหุ้นในผู้ขอรับใบอนุญาต
ผู้ถือหุ้นลําดับที่ 1 (ผู้ถือหุ้นของผู้ขอรับใบอนุญาต)
คําอธิบาย
1) ให้ระบุรายละเอียดรายชื่อผู้ถือหุ้น สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น และสัดส่วนการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นที่มีสัดส่วนการถือหุ้นน้อยกว่า 1% อาจรวมเข้าเป็นผู้ถือ
หุ้นรายอื่น ๆ ได้โดยไม่ต้องแสดงรายละเอียดของผู้ถือหุ้นดังกล่าว ทั้งนี้ สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นที่ระบุในตารางจะต้องรวมกันเท่ากับ 100% และรายละเอียดทั้งหมดที่ระบุในส่วน
นี้จะต้องสอดคล้องกับรายละเอียดในเอกสารประกอบ หากข้อมูลไม่ตรงกัน ให้ยื่นคําอธิบายเป็นลายลักษณ์อักษรและแนบเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องมาพร้อมกับแบบขอรับใบอนุญาต
2) การนับรวมหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้คํานิยาม “ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้รับใบอนุญาต” ตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการการควบรวมและการถือหุ้นไขว้ในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ข้อ 2 (12) มาใช้อธิบายคําว่า “ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ขอรับใบอนุญาต”
คําอธิบาย “ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ขอรับใบอนุญาต” หมายความว่า บุคคลหรือ ห้างหุ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นของผู้รับใบอนุญาต ดังต่อไปนี้
(1) คู่สมรสของผู้ถือหุ้นดังกล่าว หรือ
(2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้ถือหุ้นดังกล่าว หรือ
(3) ห้างหุ้นส่วนสามัญที่ผู้ถือหุ้นดังกล่าวหรือบุคคลตาม (1) หรือ (2) เป็นหุ้นส่วน หรือ
(4) ห้างหุ้นส่วนจํากัดที่ผู้ถือหุ้นดังกล่าวหรือบุคคลตาม (1) หรือ (2) เป็นหุ้นส่วน จําพวกไม่จํากัดความผิดหรือเป็นหุ้นส่วนจําพวกจํากัดความรับผิดที่มีหุ้นรวมกันตั้งแต่ 30% ขึ้นไปของ
หุ้นทั้งหมดของห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือ
(5) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่ผู้ถือหุ้นดังกล่าว หรือบุคคลตาม (1) หรือ (2) หรือห้างหุ้นส่วนตาม (3) หรือ (4) ถือหุ้นรวมกันตั้งแต่ 30% ขึ้นไปของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้
แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น หรือ
(6) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่ผู้ถือหุ้นดังกล่าว หรือบุคคลตาม (1) หรือ (2) หรือห้างหุ้นส่วนตาม (3) หรือ (4) หรือบริษัทตาม (5) ถือหุ้นรวมกันตั้งแต่ 30% ขึ้นไปของ
จํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น หรือ
(7) นิติบุคคลที่ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถมีอํานาจในการจัดการในฐานะเป็นผู้แทนนิติบุคคล

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ ลงชื่อ……..........……….….…….
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แบบคําขอรับใบอนุญาต
การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications - IMT) ย่าน 2.1 GHz
แบบที่ 3 รายงานการถือครองหุ้นและการมีอาํ นาจควบคุม
ผู้ถือหุ้นลําดับที่ 1
[ชื่อเต็มตามที่ระบุไว้ในเอกสารประกอบ]

สัดส่วนการถือหุ้น [% (ทศนิยม 2 ตําแหน่ง)]
หุ้นทั้งหมด

หุ้นที่มีสิทธิออกเสียงให้นับรวมหุ้นทีถ่ ือโดยผู้ที่เกีย่ วข้อง

100%

100%

2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8
รวม

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ ลงชื่อ……..........……….….…….
สํานักงาน กสทช. 87 ซอยสายลม ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2271 0151-60 โทรสาร 0 2279 1244 www.nbtc.go.th

หน้า 2 จาก 23

แบบคําขอรับใบอนุญาต
การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications - IMT) ย่าน 2.1 GHz
แบบที่ 3 รายงานการถือครองหุ้นและการมีอาํ นาจควบคุม
2.2

ผู้ถือหุ้นลําดับที่ (1 ผูถ้ ือหุ้นของผูถ้ ือหุ้นลําดับที่) 2

กรณีมีผู้ถือหุ้นลําดับที่ 1 ที่เป็นนิติบุคคล และมีสัดส่วนการถือหุ้นหรือมีสัดส่วนการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องของผู้ขอรับใบอนุญาตตั้งแต่ 10% ขึ้นไปของหุ้นทั้งหมด
หรือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นลําดับที่ 1 ดังกล่าว โดยใช้คําอธิบายที่กําหนดในตารางที่ 2.1

ผู้ถือหุ้นลําดับที่ 1 [รายชื่อตามที่ระบุในข้อ 2.1]

รายชื่อตามหุ้นทั้งหมด

รายชื่อตามหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงให้
นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกีย่ วข้อง

ผู้ถือหุ้นลําดับที่ 2
[อิงตามรายชื่อตามหุ้นทั้งหมด]

สัดส่วนการถือหุ้น [% (ทศนิยม 2 ตําแหน่ง)]
หุ้นทั้งหมด

หุ้นที่มีสิทธิออกเสียงให้นับ
รวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกีย่ วข้อง

2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7
2.2.8
[กรุณาระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพื่อกรอกรายละเอียดได้]
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แบบคําขอรับใบอนุญาต
การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications - IMT) ย่าน 2.1 GHz
แบบที่ 3 รายงานการถือครองหุ้นและการมีอาํ นาจควบคุม
2.3

ผู้ถือหุ้นลําดับที่ 1 (ผู้ถือหุ้นของผู้ขอรับใบอนุญาต)
คําอธิบาย
ให้ระบุรายละเอียดรายชื่อผู้ถือหุ้น สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องของผู้ถือหุ้น และสัดส่วนการมีสิทธิออกเสียง ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นที่มีสัดส่วนการถือหุ้น
น้อยกว่า 1% อาจรวมเข้าเป็นผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ ได้โดยไม่ต้องแสดงรายละเอียดของผู้ถือหุ้นดังกล่าว ทั้งนี้ สัดส่วนการถือหุ้นและสัดส่วนการมีสิทธิออกเสียง ที่ระบุในตารางจะต้องรวมกัน
เท่ากับ 100%
อาศัยตามคํานิยาม“การควบรวมกิจการ”ตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการควบรวมและการถือหุ้นไขว้ในกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. 2553 ข้อ 2 (5.3.1) และข้อ 2 (5.3.2 (ก))

ผู้ถือหุ้นลําดับที่ 1
[รายชื่อตามสัดส่วนการถือหุ้น]
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6
2.3.7
2.3.8
2.3.9
2.3.10
[กรุณาระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพื่อกรอกรายละเอียดได้]
รวม

ธุรกิจหรืออาชีพ
[คําอธิบาย
ลักษณะของธุรกิจ]

สัดส่วนการถือหุ้น
[% (ทศนิยม 2 ตําแหน่ง)]
จํานวนหุ้นทั้งหมด
สัดส่วนการมีสทิ ธิออกเสียง
ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่
ต่อสิทธิออกเสียงทัง้ หมด
เกี่ยวข้อง

100%
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แบบคําขอรับใบอนุญาต
การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications - IMT) ย่าน 2.1 GHz
แบบที่ 3 รายงานการถือครองหุ้นและการมีอาํ นาจควบคุม
2.4 ผู้ถือหุ้นลําดับที่ 2 (ผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นลําดับที่ 1)
กรณีมีผู้ถือหุ้นลําดับที่ 1 ที่เป็นนิติบุคคล และมีสัดส่วนการถือหุ้นตั้งแต่ 50% ขึ้นไปของหุ้นทั้งหมด โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องของผู้ขอรับใบอนุญาต หรือมีสัดส่วนการมีสิทธิออกเสียง
ตั้งแต่ 50%ขึ้นไปของสิทธิออกเสียงทั้งหมดในผู้ขอรับใบอนุญาต ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นลําดับที่ 1 ดังกล่าว โดยใช้คําอธิบายที่กําหนดในตารางที่ 2.3
อาศั ย ตามคํ านิ ย าม “การควบรวมกิ จการ” ตามประกาศคณะกรรมการกิ จการโทรคมนาคมแห่ ง ชาติ เรื่ อง หลั กเกณฑ์ แ ละวิ ธีการการควบรวมและการถื อหุ้ นไขว้ ใ นกิ จการโทรคมนาคม
พ.ศ. 2553 ข้อ 2 (5.3.1) และข้อ 2 (5.3.2 (ก))

ผู้ถือหุ้นลําดับที่ 1
[รายชื่อตามที่ระบุในข้อ 2.3]
รายชื่อตาม
รายชื่อตามสัดส่วนการ
สัดส่วนการ
มีสิทธิออกเสียง
ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นลําดับที่ 2
[อิงตามรายชื่อตามหุ้นทัง้ หมด]
ธุรกิจหรืออาชีพ
รายชื่อตามสัดส่วน รายชื่อตามสัดส่วน
[คําอธิบาย
การถือหุ้น
การมีสิทธิออกเสียง
ลักษณะของธุรกิจ]

สัดส่วนการถือหุ้น
[% (ทศนิยม 2 ตําแหน่ง)]
จํานวนหุ้นทั้งหมด
สัดส่วนการมีสทิ ธิออก
ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดย เสียงต่อสิทธิออกเสียง
ทั้งหมด
ผู้ที่เกี่ยวข้อง

2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.4.6
2.4.7
[กรุณาระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพื่อกรอกรายละเอียดได้]

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ ลงชื่อ……..........……….….…….
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แบบคําขอรับใบอนุญาต
การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications - IMT) ย่าน 2.1 GHz
แบบที่ 3 รายงานการถือครองหุ้นและการมีอาํ นาจควบคุม
2.5 ผู้ถือหุ้นลําดับที่ 3 (ผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นลําดับที่ 2)
กรณีมีผู้ถือหุ้นลําดับที่ 2 ที่เป็นนิติบุคคล และมีสัดส่วนการถือหุ้นตั้งแต่ 50% ขึ้นไปของหุ้นทั้งหมด โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องของผู้ถือหุ้นลําดับที่ 1 หรือมีสัดส่วนการมีสิทธิออกเสียง
ตั้งแต่ 50% ขึ้นไปของสิทธิออกเสียงทั้งหมดในผู้ถือหุ้นลําดับที่ 1 ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นของ ผู้ถือหุ้นลําดับที่ 2 ดังกล่าว โดยใช้คําอธิบายที่กําหนดในตารางที่ 2.3
อาศัยตามคํานิยาม “การควบรวมกิจการ” ตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการควบรวมและการถือหุ้นไขว้ในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553
ข้อ 2 (5.3.1) และข้อ 2 (5.3.2 (ก))

ผู้ถือหุ้นลําดับที่ 2
[รายชื่อตามที่ระบุในข้อ 2.4]

รายชื่อตามสัดส่วนการ
ถือหุ้น

รายชื่อตามสัดส่วนการ
มีสิทธิออกเสียง

ผู้ถือหุ้นลําดับที่ 3

รายชื่อตามสัดส่วน
การถือหุ้น

รายชื่อตามสัดส่วน
การมีสิทธิออกเสียง

สัดส่วนการถือหุ้น
[% (ทศนิยม 2 ตําแหน่ง)]

ธุรกิจหรืออาชีพ
[คําอธิบาย
ลักษณะของธุรกิจ]

จํานวนหุ้นทั้งหมด
ให้นับรวมหุ้นที่ถือ
โดยผู้ที่เกี่ยวข้อง

สัดส่วนการมีสทิ ธิ
ออกเสียงต่อสิทธิ
ออกเสียงทัง้ หมด

2.5.1
2.5.2
2.5.3
2.5.4
2.5.5
2.5.6
[กรุณาระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพื่อกรอกรายละเอียดได้]
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แบบคําขอรับใบอนุญาต
การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications - IMT) ย่าน 2.1 GHz
แบบที่ 3 รายงานการถือครองหุ้นและการมีอาํ นาจควบคุม
หมายเหตุ
1. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นลําดับที่ 3 รายใด เป็นนิติบุคคลและมีสัดส่วนการถือหุ้นให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผูท้ ี่เกี่ยวข้องตั้งแต่ 50% ขึ้นไปในผู้ถือหุ้นลําดับที่ 2 หรือมีสัดส่วนการมีสิทธิออก
เสียงตั้งแต่ 50% ขึ้นไปในผู้ถือหุ้นลําดับที่ 2 ให้จัดทํารายละเอียดของผู้ถือหุ้นในผู้ถือหุ้นลําดับที่ 3 ตามรายละเอียดที่กําหนดในตาราง 2.4 โดยอนุโลม
2. หากในกรณีที่ผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นในลําดับชั้นถัดไปมีสัดส่วนการถือหุ้นโดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ร้อยละ 50% ขึ้นไปของหุ้นทั้งหมด หรือมีสัดส่วนการมีสิทธิ
ออกเสียงตั้งแต่ 50% ขึ้นไปของสิทธิออกเสียงทั้งหมด ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตจัดทํารายละเอียดของผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดที่กําหนดในตาราง 2.4 ทุกทอดตลอดสายที่มีสัดส่วน
การถือหุ้น โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ร้อยละ 50% ขึ้นไปของหุ้นทั้งหมด หรือมีสัดส่วนการมีสิทธิออกเสียงตั้งแต่ 50% ขึ้นไปของสิทธิออกเสียงทั้งหมด
3. ให้เปิดเผยประเภทของธุรกิจหรืออาชีพของผู้ถือหุ้นอย่างน้อยจนถึงผู้ถือหุ้นลําดับที่ 3 อย่างไรก็ดี กรณีของบุคคลธรรมดา การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับวิชาชีพของผู้ถือหุ้นให้
เป็นไปตามหลักความพยายามอย่างถึงที่สุด (Best efforts basis)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ ลงชื่อ……..........……….….…….
สํานักงาน กสทช. 87 ซอยสายลม ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2271 0151-60 โทรสาร 0 2279 1244 www.nbtc.go.th

หน้า 7 จาก 23

แบบคําขอรับใบอนุญาต
การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications - IMT) ย่าน 2.1 GHz
แบบที่ 3 รายงานการถือครองหุ้นและการมีอาํ นาจควบคุม
3.
3.1

ความเกี่ยวโยงกับนิติบุคคลอื่น
การถือหุ้นไขว้กับนิติบุคคลอื่น
คําอธิบาย
หมายถึงกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตถือหุ้นไขว้กับนิติบุคคลอื่น ตั้งแต่สองรายขึ้นไปถือหุ้นซึ่งกันและกัน โดยมีผลเป็นการเกาะกลุ่มทางธุรกิจ หรือเพื่อการสร้างโครงสร้างของกลุ่มบริษัท
ห้างหุ้นส่วน หรือนิติบุคคลนั้น โดยเฉพาะโครงสร้างในลักษณะที่มีบริษัทหนึ่งถือหุ้นส่วนใหญ่ในบริษัทอื่น หรือการทําธุรกรรมแบบเครือข่ายที่มีบริษัท ห้างหุ้นส่วน หรือนิติบุคคลหนึ่ง
ทําหน้าที่ควบคุมนโยบายการบริหาร การเงิน
การจัดการโดยการถือหุ้นไขว้กันตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นการถือหุ้นอันก่อให้เกิดอํานาจควบคุมเหนือบริษัทอื่น ไม่ว่าจํานวนหุ้นที่ถือไขว้กันนั้นจะมากน้อยเพียงใดก็ตาม โดยอํานาจ
ควบคุมดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมผ่านการถือหุ้นหรือการควบคุมในนิติบุคคลอื่นเป็นทอด ๆ จนถึงนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลอื่นที่ถูกควบคุม
การที่ผู้ขอรับใบอนุญาตมีอํานาจควบคุมเหนืออีกนิติบุคคลอื่นนั้น ให้รวมถึง
1) การที่ผู้ขอรับใบอนุญาตมีสิทธิออกเสียงตั้งแต่ 50% ขึ้นไปของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลอื่นที่ถูกควบคุมในกรณีที่เป็นอํานาจควบคุมทางตรง หรือของนิติบุคคลที่ถูกถือ
หุ้นต่อกันในแต่ละทอดทุกทอดตลอดสายจนถึงนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่ถูกควบคุม ในกรณีที่เป็นอํานาจควบคุมทางอ้อม หรือ
2) การที่ผู้ขอรับใบอนุญาตส่งบุคคลหรือมีพฤติกรรมในการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการในจํานวนที่มีนัยสําคัญเพื่อควบคุมการบริหารงานหรือการดําเนินงานของนิติบุคคลอื่นที่ถูก
ควบคุมหรือของนิติบุคคลที่ถูกถือหุ้นต่อกันในแต่ละทอดทุกทอดตลอดสายจนถึงนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่ถูกควบคุม
ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการควบรวมและการถือหุ้นไขว้ในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ข้อ 2 (8)
การแสดงข้อมูล ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการถือหุ้นไขว้ในนิติบุคคลอื่น เช่น ลักษณะของการถือหุ้นไขว้ สัดส่วนของการถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน และลักษณะทาง
ธุรกิจของนิติบุคคลที่มีการถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน โดยผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องรับรองว่าผู้ขอรับใบอนุญาตมีอํานาจในการควบคุมนิติบุคคลอื่นหรือไม่
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แบบคําขอรับใบอนุญาต
การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications - IMT) ย่าน 2.1 GHz
แบบที่ 3 รายงานการถือครองหุ้นและการมีอาํ นาจควบคุม
ชื่อนิติบุคคลที่ผู้ยื่นขอรับ
ใบอนุญาตเข้าถือหุ้นไขว้ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม
(ก.)

ลักษณะ
การถือหุ้นไขว้
(ทางตรง หรือ
ทางอ้อม)

รายละเอียดเกี่ยวกับการถือหุ้นไขว้
การแสดงการมีอํานาจควบคุมนิติบุคคล
สัดส่วนการถือหุ้น
สัดส่วนการมีสทิ ธิออกเสียงต่อ [พิจารณาจากคํานิยามการถือหุ้นไขว้ขอ้
2)]
[% (ทศนิยม 2 ตําแหน่ง)]
สิทธิออกเสียงทั้งหมด
(กรุณาทําเครื่องหมายในช่องที่เข้าข่าย)
[% (ทศนิยม 2 ตําแหน่ง)]
ผู้ขอรับ
(ก.) ถือหุ้นในผู้
ผู้ขอรับ
(ก.) ถือหุ้นในผู้ ส่งบุคคลเข้าเป็น มีพฤติกรรมในการส่ง
ใบอนุญาตถือ
ขอรับ
ใบอนุญาตถือ
ขอรับ
กรรมการฯ
บุคคลเข้าเป็น
หุ้นใน (ก.)
ใบอนุญาต
หุ้นใน (ก.)
ใบอนุญาต
กรรมการฯ

3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7
3.1.8
3.1.9
3.1.10
3.1.11
[กรุณาระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพื่อกรอกรายละเอียดได้]
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แบบคําขอรับใบอนุญาต
การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications - IMT) ย่าน 2.1 GHz
แบบที่ 3 รายงานการถือครองหุ้นและการมีอาํ นาจควบคุม
3.2

บริษัทย่อยของผู้ขอรับใบอนุญาต
บริษัทย่อยของผู้ขอรับใบอนุญาต หมายความว่า
1) นิติบุคคลที่ผู้ขอรับใบอนุญาตถือหุ้นตั้งแต่ 50% ขึ้นไปของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น
2) นิติบุคคลที่นิติบุคคลตาม 1) ถือหุ้นตั้งแต่ 50% ขึ้นไปของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น
3) นิติบุคคลที่ถูกถือหุ้นต่อไปเป็นทอด ๆ โดยเริ่มจากการถือหุ้นของนิติบุคคลตาม 2) ในนิติบุคคลที่ถูกถือหุ้น โดยการถือหุ้นของนิติบุคคลดังกล่าวในแต่ละทอดมีจํานวน
ตั้งแต่ 50% ขึ้นไปของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทที่ถูกถือหุ้นนั้น
4) นิติบุคคลที่ผู้ขอรับใบอนุญาตหรือนิติบุคคลตาม 1) 2) หรือ 3) ถือหุ้น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมรวมกันตั้งแต่ 50% ขึ้นไปของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
นิติบุคคลที่ถูกถือหุ้นนั้น
5) นิติบุคคลที่ผู้ขอรับใบอนุญาตหรือนิติบุคคลตาม 1) 2) 3) หรือ 4) มีอํานาจควบคุมในเรื่องการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของนิติบุคคลเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ประโยชน์จากกิจกรรมต่าง ๆ ของนิติบุคคลนั้น
การถือหุ้นของผู้ขอรับใบอนุญาตหรือของนิติบุคคลตาม 1) 2) 3) หรือ 4) ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการควบรวมและการถือหุ้นไขว้ในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ข้อ 2 (9)
การแสดงข้อมูล ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทย่อยของผู้ขอรับใบอนุญาต เช่น ลักษณะทางธุรกิจของนิติบุคคลที่เป็นบริษัทย่อยของผู้ขอรับใบอนุญาต หรือสัดส่วน
การถือหุ้นทั้งในส่วนที่มีสิทธิออกเสียงและไม่มีสิทธิออกเสียง หรือลักษณะความสัมพันธ์ที่บ่งบอกความเป็นบริษัทย่อย หรือระดับของอํานาจควบคุมโดยการแต่งตั้งกรรมการหรือมีพฤติกรรม
ส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการ
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แบบคําขอรับใบอนุญาต
การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications - IMT) ย่าน 2.1 GHz
แบบที่ 3 รายงานการถือครองหุ้นและการมีอาํ นาจควบคุม
ชื่อ
[ชื่อนิติบุคคลที่เป็นบริษัทย่อยตาม
คํานิยามบริษัทย่อยข้อ 1-5]

ลักษณะของประเภทธุรกิจ
[คําอธิบายลักษณะของ
กิจการ]

สัดส่วนการถือหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียง
[% (ทศนิยม 2 ตําแหน่ง)]
หรือความสัมพันธ์

การแสดงการมีอํานาจควบคุมนิติบุคคล
(กรุณาทําเครื่องหมาย  ในช่องที่เข้าข่าย)
ส่งบุคคลเข้าเป็น
กรรมการฯ

มีพฤติกรรมในการส่ง
บุคคลเข้าเป็นกรรมการฯ

3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.2.7
3.2.8
3.2.9
3.2.10
[กรุณาระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพื่อกรอกรายละเอียดได้]
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แบบคําขอรับใบอนุญาต
การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications - IMT) ย่าน 2.1 GHz
แบบที่ 3 รายงานการถือครองหุ้นและการมีอาํ นาจควบคุม
3.3 บริษัทร่วมของผู้ขอรับใบอนุญาต
คําอธิบาย
บริษัทร่วมของผู้ขอรับใบอนุญาต หมายความว่า
1) บริษัทที่ผู้ขอรับใบอนุญาตหรือบริษัทย่อยถือหุ้นรวมกันตั้งแต่ 20% แต่ไม่เกิน 50% ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทที่ถูกถือหุ้นนั้น
2) บริษัทที่ผู้ขอรับใบอนุญาตหรือบริษัทย่อยมีอํานาจในการมีส่วนร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของบริษัท แต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมนโยบายดังกล่าว
และไม่ถือเป็นบริษัทย่อยหรือกิจการร่วมค้า
การถือหุ้นของผู้ขอรับใบอนุญาตหรือบริษัทย่อยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการควบรวมและการถือหุ้นไขว้ในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ข้อ 2 (10)
การแสดงข้อมูล ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทร่วมของผู้ขอรับใบอนุญาต เช่น ลักษณะทางธุรกิจของนิติบุคคลที่เป็นบริษัทร่วมของผู้ขอรับใบอนุญาต หรือสัดส่วนการถือหุ้น
หรือลักษณะความสัมพันธ์ที่บ่งบอกความเป็นบริษัทร่วม หรือระดับของอํานาจควบคุมโดยการแต่งตั้งกรรมการหรือมีพฤติกรรมส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการ

ชื่อ
[ชื่อเต็มตามที่ระบุไว้ในเอกสาร
ประกอบ]

ลักษณะของประเภทธุรกิจ
[คําอธิบายลักษณะของ
กิจการ]

สัดส่วนการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
[% (ทศนิยม 2 ตําแหน่ง)]
หรือความสัมพันธ์

การแสดงการมีอํานาจควบคุมนิติบุคคล
(กรุณาทําเครื่องหมาย  ในช่องที่เข้าข่าย)
ส่งบุคคลเข้าเป็น
กรรมการฯ

มีพฤติกรรมในการส่ง
บุคคลเข้าเป็น
กรรมการฯ

3.2.1
3.2.2
3.2.3
[กรุณาระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพื่อกรอกรายละเอียดได้]

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ ลงชื่อ……..........……….….…….
สํานักงาน กสทช. 87 ซอยสายลม ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2271 0151-60 โทรสาร 0 2279 1244 www.nbtc.go.th

หน้า 12 จาก 23

แบบคําขอรับใบอนุญาต
การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications - IMT) ย่าน 2.1 GHz
แบบที่ 3 รายงานการถือครองหุ้นและการมีอาํ นาจควบคุม
3.4 รายการที่เกี่ยวโยงกัน
คําอธิบาย
ผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ขอรับใบอนุญาต หมายความว่า ผู้ถือหุ้น หรือบุคคลอื่นซึ่งโดยพฤติกรรมมีอิทธิพลต่อการกําหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดําเนินงานของผู้ขอรับใบอนุญาตอย่างมี
นัยสําคัญ ไม่ว่าอิทธิพลดังกล่าวจะสืบเนื่องจากการเป็นผู้ถือหุ้น หรือได้รับมอบอํานาจตามสัญญา หรือการอื่นใดก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือบุคคลที่เข้าลักษณะ ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
1. บุคคลที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมตั้งแต่ 25% ขึ้นไปของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ขอรับใบอนุญาต
2. บุคคลที่ตามพฤติกรรมสามารถควบคุมการแต่งตั้ง หรือถอดถอนกรรมการของผู้ขอรับใบอนุญาตได้
3. บุคคลที่ตามพฤติกรรมสามารถควบคุมผู้ซึ่งรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายผู้บริหารการจัดการหรือการดําเนินงานของผู้ขอรับใบอนุญาตให้ปฏิบัติตามคําสั่ง ของตนในการกําหนด
นโยบายการจัดการหรือการดําเนินงานของผู้ขอรับใบอนุญาต
4. บุคคลที่ตามพฤติกรรมมีการดําเนินงานในผู้ขอรับใบอนุญาตหรือมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของผู้ขอรับใบอนุญาตเยี่ยงผู้บริหาร รวมทั้งบุคคลที่มีตําแหน่งซึ่งมีอํานาจหน้าที่
เช่นเดียวกับบุคคลดังกล่าวของผู้ขอรับใบอนุญาตนั้น
ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการควบรวมและการถือหุ้นไขว้ในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ข้อ 2 (13)
ความเกี่ยวโยงกันของผู้ขอรับใบอนุญาต หมายถึง การที่ผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ขอรับใบอนุญาตเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดหรือบางส่วนของผู้ขอรับใบอนุญาตรายอื่น เพื่อควบคุม
นโยบาย การบริหารกิจการ การอํานวยการ หรือการจัดการ โดยผลของการเข้าซื้อหุ้นต่อไปนี้ให้ถือเป็นการมีความเกี่ยวโยงกัน ดังนี้
1. กรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตรายหนึ่งทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นของผู้ขอรับใบอนุญาตรายอื่น โดยผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ขอรับใบอนุญาตมี สัดส่วน
การถือครองหุ้นอย่างน้อย 30% ของจํานวนหุ้นทั้งหมดของผู้ขอรับใบอนุญาตรายอื่น โดยการนับจํานวนหุ้นที่ถือครองให้รวมจํานวนหุ้นที่ถือโดยทางตรง โดยผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้มี
อํานาจควบคุมของผู้ขอรับใบอนุญาตและจํานวนหุ้นที่ถือโดยทางอ้อมผ่านนิติบุคคลอื่นที่ถูกถือหุ้นต่อกันเป็นทอด ๆ โดยผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ขอรับใบอนุญาต
โดยการถือหุ้นในแต่ละทอดตั้งแต่ 50% ขึ้นไปของจํานวนหุ้นทั้งหมดของนิติบุคคลที่ถูกถือหุ้นในทอดนั้น ๆ การถือหุ้นดังกล่าวให้นับรวมจํานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย หรือ
2. กรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตรายหนึ่งทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอํานาจควบคุมอย่างมีนัยสําคัญของผู้ขอรับใบอนุญาตรายอื่น แม้ว่าผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ขอรับ
ใบอนุญาตจะไม่ได้เข้าถือครองหุ้น อย่างน้อย 30% ของจํานวนหุ้นทั้งหมดของผู้ขอรับใบอนุญาตรายอื่น แต่ผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ขอรับใบอนุญาตได้เข้ามามีอํานาจ
ควบคุมอย่างมีนัยสําคัญในนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นของผู้ขอรับใบอนุญาตรายอื่น โดยอํานาจควบคุมดังกล่าว อาจเกิดขึ้นโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมผ่านการถือหุ้นหรือการควบคุมในนิติ
บุคคลอื่นเป็นทอด ๆ จนถึงนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นของผู้ขอรับใบอนุญาตรายอื่น
การที่ผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ขอรับใบอนุญาตเข้ามามีอํานาจควบคุมในนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นของผู้ขอรับใบอนุญาตรายอื่นนั้น ให้รวมถึง
(ก) การที่ผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ขอรับใบอนุญาตถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงตั้งแต่ 50% ขึ้นไปของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ขอรับใบอนุญาตรายอื่นในกรณีที่เป็น
อํานาจควบคุมทางตรง หรือของนิติบุคคลที่ถูกถือหุ้นต่อกัน ในแต่ละทอดทุกทอดตลอดสายจนถึงนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นในผู้ขอรับใบอนุญาตรายอื่น ในกรณีที่เป็นอํานาจควบคุม
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ ลงชื่อ……..........……….….…….
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แบบคําขอรับใบอนุญาต
การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications - IMT) ย่าน 2.1 GHz
แบบที่ 3 รายงานการถือครองหุ้นและการมีอาํ นาจควบคุม
ทางอ้อม หรือ
(ข) การที่ผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ขอรับใบอนุญาตส่งบุคคลหรือมีพฤติกรรมในการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการในจํานวนที่มีนัยสําคัญเพื่อควบคุมการบริหารงาน
หรือการดําเนินงานของผู้ขอรับใบอนุญาตรายอื่นหรือของนิติบุคคลที่ถูกถือหุ้นต่อกันในแต่ละทอดทุกทอดตลอดสายจนถึงนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นในผู้ขอรับใบอนุญาตรายอื่น
ทั้งนี้ อาศัยตามคํานิยาม “การควบรวมกิจการ” ตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการควบรวมและการถือหุ้นไขว้ในกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. 2553 ข้อ 2 (5.3)

3.4.1

ผู้ขอรับใบอนุญาตถือครองหุ้นโดยทางตรงในนิติบุคคลที่เป็นบริษัทมหาชนจํากัดและบริษัทจํากัด
อาศัยตามคํานิยาม “การควบรวมกิจการ” ตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการควบรวมและการถือหุ้นไขว้ในกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. 2553 ข้อ 2 (5.3.1) และข้อ 2 (5.3.2 (ก))

แสดงรายชื่อนิติบุคคลที่
ผู้ขอรับใบอนุญาตถือหุ้น

แสดงรายชื่อนิติบุคคลที่ผู้ขอรับใบอนุญาตถือหุ้น
สัดส่วนการถือครองหุ้นต่อจํานวนหุ้นทัง้ หมด (%)
สัดส่วนการมีสิทธิออกเสียงต่อสิทธิออกเสียงทัง้ หมด (%)
นับรวมจํานวนหุ้นที่ถอื โดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
(แสดงเฉพาะกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตถือหุ้นและมีสทิ ธิออก
(แสดงทุกกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตถือหุ้น)
เสียงตั้งแต่ 50% ขึ้นไปของสิทธิออกเสียงทั้งหมด)

[กรุณาระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพื่อกรอกรายละเอียดได้]
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ ลงชื่อ……..........……….….…….
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แบบคําขอรับใบอนุญาต
การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications - IMT) ย่าน 2.1 GHz
แบบที่ 3 รายงานการถือครองหุ้นและการมีอาํ นาจควบคุม
3.4.2

ผู้ขอรับใบอนุญาตถือครองหุ้นโดยทางอ้อมในนิติบุคคลที่เป็นบริษัทมหาชนจํากัดและบริษทั จํากัด

อาศัยตามคํานิยาม“การควบรวมกิจการ”ตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการควบรวมและการถือหุ้นไขว้ในกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. 2553 ข้อ 2 (5.3.1)

แสดงรายชื่อนิติบุคคลที่ผู้ขอรับใบอนุญาตถือหุ้น ตั้งแต่
50% ขึ้นไปของจํานวนหุ้นทั้งหมด (ลําดับที่ 1)
ชื่อนิติบุคคล
สัดส่วนการถือหุ้น (%)
(ให้นับรวมจํานวนหุ้นที่ถือ
โดยผู้ที่เกี่ยวข้อง)
1.

แสดงรายชื่อนิติบุคคลที่นิติบุคคลลําดับที่ 1 ถือหุ้นตั้งแต่ แสดงรายชื่อนิติบุคคลที่นิติบุคคลลําดับที่ 2 ถือหุ้นตั้งแต่
50% ขึ้นไปของจํานวนหุ้นทั้งหมด (ลําดับที่ 2)
50% ขึน้ ไปของจํานวนหุ้นทั้งหมด (ลําดับที่ 3)
ชื่อนิติบุคคล
สัดส่วนการถือหุ้น (%)
ชื่อนิตบิ ุคคล
สัดส่วนการถือหุ้น (%)
(ให้นับรวมจํานวนหุ้นที่ถือ
(ให้นับรวมจํานวนหุ้นที่ถือ
โดยผู้ที่เกี่ยวข้อง)
โดยผู้ที่เกี่ยวข้อง)
1.
1.
2.
2.
1.
2.
2.
1.
1.
2.
2.
1.
2.
[กรุณาระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพื่อกรอกรายละเอียดได้]

หมายเหตุ ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตมีการถือหุ้นผ่านนิติบุคคลอื่นที่ถูกถือหุ้นต่อกันเป็นทอดๆ มากกว่าลําดับที่ 3 ให้แสดงรายละเอียดของลําดับถัด ๆ ไป จนกระทั่งถึงลําดับสุดท้ายที่แสดงถึง
การถือหุ้นของนิติบุคคลใดๆในลําดับก่อนหน้าตั้งแต่ 50% ขึ้นไป

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ ลงชื่อ……..........……….….…….
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แบบคําขอรับใบอนุญาต
การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications - IMT) ย่าน 2.1 GHz
แบบที่ 3 รายงานการถือครองหุ้นและการมีอาํ นาจควบคุม
3.4.3

ผู้ขอรับใบอนุญาตถือหุ้นและมีสทิ ธิออกเสียงโดยทางอ้อมในนิติบุคคลที่เป็นบริษทั มหาชนจํากัดและบริษทั จํากัด
อาศัยตามคํานิยาม“การควบรวมกิจการ”ตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการควบรวมและการถือหุ้นไขว้ในกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. 2553 ข้อ 2 (5.3.2(ก))

แสดงรายชื่อนิติบุคคลที่ผู้ขอรับใบอนุญาต
แสดงรายชื่อนิติบุคคลที่นิติบุคคลลําดับที่ 1 ถือหุ้นและมี แสดงรายชื่อนิติบุคคลที่นิติบุคคลลําดับที่ 2 ถือหุ้นและมี
ถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงตั้งแต่ 50% ขึ้นไปของ
สิทธิออกเสียงตั้งแต่ 50% ขึ้นไปของ
สิทธิออกเสียงตั้งแต่ 50% ขึ้นไปของ
สิทธิออกเสียงทั้งหมด (ลําดับที่ 1)
สิทธิออกเสียงทั้งหมด (ลําดับที่ 2)
สิทธิออกเสียงทั้งหมด (ลําดับที่ 3)
ชื่อนิติบุคคล
สัดส่วนการมีสทิ ธิออกเสียงต่อ
ชื่อนิติบุคคล
สัดส่วนการมีสทิ ธิออกเสียงต่อ
ชื่อนิติบุคคล
สัดส่วนการมีสทิ ธิออกเสียงต่อ
สิทธิออกเสียงทัง้ หมด (%)
สิทธิออกเสียงทัง้ หมด (%)
สิทธิออกเสียงทัง้ หมด (%)
1.
1.
1.
2.
2.
1.
2.
2.
1.
1.
2.
2.
1.
2.
[กรุณาระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพื่อกรอกรายละเอียดได้]
หมายเหตุ ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตมีการถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงผ่านนิติบุคคลอื่นที่ถูกถือหุ้นต่อกันเป็นทอดๆ มากกว่าลําดับที่ 3 ให้แสดงรายละเอียดของลําดับถัดๆ ไป
จนกระทั่งถึงลําดับสุดท้ายที่มีการถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงของนิติบุคคลใดๆ ในลําดับก่อนหน้าตั้งแต่ 50% ขึ้นไป

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ ลงชื่อ……..........……….….…….
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แบบคําขอรับใบอนุญาต
การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications - IMT) ย่าน 2.1 GHz
แบบที่ 3 รายงานการถือครองหุ้นและการมีอาํ นาจควบคุม
3.4.4

ผู้ขอรับใบอนุญาตส่งบุคคลหรือมีพฤติกรรมในการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการในจํานวนที่มีนัยสําคัญเพื่อควบคุมการบริหารงานหรือการดําเนินงานของนิติบุคคลที่
เป็นบริษทั มหาชนจํากัดและบริษทั จํากัด
อาศัยตามคํานิยาม “การควบรวมกิจการ” ตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการควบรวมและการถือหุ้นไขว้ในกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. 2553 ข้อ 2 (5.3.2(ข))”

แสดงรายชื่อนิติบุคคลที่ผู้ขอรับใบอนุญาตส่งบุคคลหรือมีพฤติกรรมในการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการในจํานวนที่มีนัยสําคัญเพื่อควบคุมการบริหารงานหรือการดําเนินงาน
ของนิติบุคคลที่เป็นบริษัทมหาชนจํากัดและบริษัทจํากัด
ชื่อนิติบุคคล
ชื่อบุคคล
ลักษณะการควบคุมการบริหารงานหรือการดําเนินงานของบุคคล

[กรุณาระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพื่อกรอกรายละเอียดได้]
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แบบคําขอรับใบอนุญาต
การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications - IMT) ย่าน 2.1 GHz
แบบที่ 3 รายงานการถือครองหุ้นและการมีอาํ นาจควบคุม
3.4.5

ผู้ขอรับใบอนุญาตส่งบุคคลหรือมีพฤติกรรมในการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการในจํานวนที่มีนัยสําคัญเพื่อควบคุมการบริหารงานหรือการดําเนินงานของนิติบุคคลที่
เป็นบริษทั มหาชนจํากัดและบริษทั จํากัดทีถ่ ูกถือหุ้นต่อกันในแต่ละทอดทุกทอดตลอดสาย
อาศัยตามคํานิยาม “การควบรวมกิจการ” ตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการควบรวมและการถือหุ้นไขว้ในกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. 2553 ข้อ 2 (5.3.2(ข))

แสดงรายชื่อนิติบุคคลที่ผู้ขอรับใบอนุญาตถือหุ้นและผู้ แสดงรายชื่อนิติบุคคลที่นิติบุคคลลําดับที่ 1 ถือหุ้น และ
แสดงรายชื่อนิติบุคคลที่นิติบุคคลลําดับที่ 2 ถือหุ้น
ขอรับใบอนุญาตส่งบุคคลหรือมีพฤติกรรมในการส่ง
นิติบุคคลลําดับที่ 1 ส่งบุคคลหรือมีพฤติกรรมในการส่ง และนิติบุคคลลําดับที่ 2 ส่งบุคคลหรือมีพฤติกรรมในการ
บุคคลเข้าเป็นกรรมการในจํานวนที่มีนัยสําคัญเพื่อ
บุคคลเข้าเป็นกรรมการในจํานวนที่มีนัยสําคัญเพื่อ
ส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการในจํานวนที่มีนัยสําคัญเพื่อ
ควบคุมการบริหารงานหรือการดําเนินงานของนิติบุคคล ควบคุมการบริหารงานหรือการดําเนินงานของนิติบุคคล ควบคุมการบริหารงานหรือการดําเนินงานของนิติบุคคล
(ลําดับที่ 1)
(ลําดับที่ 2)
(ลําดับที่ 3)
ชื่อนิติบุคคล
ชื่อบุคคล
ตําแหน่ง/
ชื่อนิติบุคคล
ชื่อบุคคล
ตําแหน่ง/
ชื่อนิติบุคคล
ชื่อบุคคล
ตําแหน่ง/
พฤติกรรม
พฤติกรรม
พฤติกรรม
1.
1.
1.
2.
2.
1.
2.
[กรุณาระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพื่อกรอกรายละเอียดได้]
หมายเหตุ ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตมีการถือหุ้นผ่านนิติบุคคลอื่นที่ถูกถือหุ้นต่อกันเป็นทอดๆ มากกว่าลําดับที่ 3 ให้แสดงรายละเอียดของลําดับถัดๆไปจนกระทั่งถึงลําดับสุดท้าย
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แบบคําขอรับใบอนุญาต
การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications - IMT) ย่าน 2.1 GHz
แบบที่ 3 รายงานการถือครองหุ้นและการมีอาํ นาจควบคุม
3.4.6

ผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ขอรับใบอนุญาตถือครองหุ้นในนิติบุคคลที่เป็นบริษทั มหาชนจํากัดและบริษัทจํากัด
อาศัยตามคํานิยาม “การควบรวมกิจการ” ตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการควบรวมและการถือหุ้นไขว้ในกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. 2553 ข้อ 2 (5.3.1) และข้อ 2 (5.3.2 (ก))

แสดงรายชื่อผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ขอรับใบอนุญาต

คําอธิบายลักษณะของผู้มอี ํานาจควบคุมของผู้ขอรับใบอนุญาต
(นิ ย ามตามประกาศคณะกรรมการกิ จการโทรคมนาคมแห่ง ชาติ เรื่ อง หลั กเกณฑ์ แ ละ
วิธีการการควบรวมและการถือหุ้นไขว้ในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ข้อ 2 (13))

1)
2)
3)
4)
[กรุณาระบุรายชื่อให้ครบถ้วน โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพื่อกรอกรายละเอียด]

1. บุคคลที่มสี ิทธิออกเสียงไม่่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมตั้งแต่ 25% ขึ้นไปของจํานวน
หุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของผูข้ อรับใบอนุญาต

1)
2)
3)
4)
[กรุณาระบุรายชื่อให้ครบถ้วน โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพื่อกรอกรายละเอียด]

2. บุคคลทีต่ ามพฤติกรรมสามารถควบคุมการแต่งตัง้ หรือ ถอดถอนกรรมการของ
ผู้ขอรับใบอนุญาต
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แบบคําขอรับใบอนุญาต
การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications - IMT) ย่าน 2.1 GHz
แบบที่ 3 รายงานการถือครองหุ้นและการมีอาํ นาจควบคุม
แสดงรายชื่อผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ขอรับใบอนุญาต
1)
2)
3)
4)
[กรุณาระบุรายชื่อให้ครบถ้วน โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพื่อกรอกรายละเอียด]
1)
2)
3)
4)
[กรุณาระบุรายชื่อให้ครบถ้วน โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพื่อกรอกรายละเอียด]

คําอธิบายลักษณะของผู้มอี ํานาจควบคุมของผู้ขอรับใบอนุญาต
(นิยามตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการการควบรวมและการถือหุ้นไขว้ในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ข้อ 2 (13))
3. บุคคลทีต่ ามพฤติกรรมสามารถควบคุมผู้ซงึ่ รับผิดชอบในการกําหนดนโยบาย
ผู้บริหารการจัดการหรือการดําเนินงานของผู้ขอรับใบอนุญาตให้ปฏิบตั ิตามคําสัง่
ของตนในการกําหนดนโยบายการจัดการหรือการดําเนินงานของผู้ขอรับใบอนุญาต

4. บุคคลทีต่ ามพฤติกรรมมีการดําเนินงานในผู้ขอรับใบอนุญาตหรือมีความรับผิดชอบ
ในการดําเนินงานของผู้ขอรับใบอนุญาตเยีย่ งผู้บริหาร รวมทั้งบุคคลที่มตี ําแหน่งซึง่ มี
อํานาจหน้าที่เช่นเดียวกับบุคคลดังกล่าวของ ผู้ขอรับใบอนุญาต
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แบบคําขอรับใบอนุญาต
การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications - IMT) ย่าน 2.1 GHz
แบบที่ 3 รายงานการถือครองหุ้นและการมีอาํ นาจควบคุม
3.4.7

ผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ขอรับใบอนุญาต ส่งบุคคลหรือมีพฤติกรรมในการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการในจํานวนที่มีนัยสําคัญเพื่อควบคุมการบริหารงานหรือการ
ดําเนินงานของนิติบุคคลที่เป็นบริษทั มหาชนจํากัดและบริษทั จํากัด
แสดงรายชื่อผู้มีอํานาจควบคุมของ
แสดงรายชื่อนิติบุคคลที่ผู้มอี ํานาจควบคุมฯ ส่งบุคคลหรือมีพฤติกรรมในการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการในจํานวนที่มี
ผู้ขอรับใบอนุญาต
นัยสําคัญเพื่อควบคุมการบริหารงานหรือการดําเนินงานของนิติบุคคล
ชื่อนิติบุคคล
ชื่อบุคคล
พฤติกรรมควบคุมการบริหารงานหรือการดําเนินงาน
1.
1.
2.
2.
1.
2.
3.
1.
2.
4.
1.
2.
5.
1.
2.
6.
1.
2.
[กรุณาระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพื่อกรอกรายละเอียดได้]
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แบบคําขอรับใบอนุญาต
การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications - IMT) ย่าน 2.1 GHz
แบบที่ 3 รายงานการถือครองหุ้นและการมีอาํ นาจควบคุม
3.4.8

ผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ขอรับใบอนุญาต ส่งบุคคลหรือมีพฤติกรรมในการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการในจํานวนที่มีนัยสําคัญเพื่อควบคุมการบริหารงานหรือการ
ดําเนินงานของนิติบุคคลที่เป็นบริษทั มหาชนจํากัดและบริษทั จํากัด ทีถ่ กู ถือหุ้นต่อกันในแต่ละทอดทุกทอดตลอดสาย
แสดงรายชื่อผู้มีอํานาจ
แสดงรายชื่อนิติบุคคลที่ผู้มอี ํานาจควบคุมฯ แสดงรายชื่อนิติบุคคลที่นิติบุคคลลําดับที่ 1 ถือ แสดงรายชื่อนิติบุคคลที่นิติบุคคลลําดับที่ 2 ถือ
ควบคุมของผู้ขอรับ
ถือหุ้น และผู้มีอํานาจควบคุมฯ ส่งบุคคลหรือมี หุ้น และนิติบุคคลลําดับที่ 1 ส่งบุคคลหรือมี
หุ้น และนิติบุคคลลําดับที่ 2 ส่งบุคคลหรือมี
ใบอนุญาต
พฤติกรรมในการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการใน พฤติกรรมในการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการใน พฤติกรรมในการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการใน
จํานวนที่มีนัยสําคัญเพื่อควบคุมการ
จํานวนที่มีนัยสําคัญเพื่อควบคุมการ
จํานวนที่มีนัยสําคัญเพื่อควบคุมการบริหารงาน
บริหารงานหรือการดําเนินงานของนิติบุคคล บริหารงานหรือการดําเนินงานของนิติบุคคล หรือการดําเนินงานของนิติบุคคล (ลําดับที่ 3)
(ลําดับที่ 1)
(ลําดับที่ 2)
ชื่อนิติบุคคล
ชื่อบุคคล ตําแหน่ง/
ชื่อนิติบุคคล
ชื่อบุคคล ตําแหน่ง/
ชื่อนิติบุคคล
ชื่อบุคคล
ตําแหน่ง/
พฤติกรรม
พฤติกรรม
พฤติกรรม

1.

1.

1.
2.

2.

1.
2.

1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.

[กรุณาระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน โดยสามารถเพิ่มบรรทัดเพื่อกรอกรายละเอียดได้]
หมายเหตุ ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตมีการถือหุ้นผ่านนิติบุคคลอื่นที่ถูกถือหุ้นต่อกันเป็นทอดๆ มากกว่าลําดับที่ 3 ให้แสดงรายละเอียดของลําดับถัดๆไป จนกระทั่งถึงลําดับสุดท้าย

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ ลงชื่อ……..........……….….…….
สํานักงาน กสทช. 87 ซอยสายลม ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2271 0151-60 โทรสาร 0 2279 1244 www.nbtc.go.th

หน้า 22 จาก 23

แบบคําขอรับใบอนุญาต
การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications - IMT) ย่าน 2.1 GHz
แบบที่ 3 รายงานการถือครองหุ้นและการมีอาํ นาจควบคุม
4. คํารับรองของผู้ขอรับใบอนุญาตในการยื่นแบบคําขอ
4.1 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้อ่านและเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications - IMT) ย่าน 2.1 GHz พ.ศ. 2555 และ
ยินยอมปฏิบัติตามข้อกําหนดทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ
4.2 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่กรอกในแบบคําขอนี้และเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขอรับใบอนุญาตถูกต้องครบถ้วนและเป็นความจริงทุกประการ
4.3 กรณีปรากฏในภายหลังว่าข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใด หรือทําเอกสารเท็จ หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาว่ามีคุณสมบัติเป็นผู้ขอรับใบอนุญาต
ข้าพเจ้ายินยอมให้คณะกรรมการยกเลิกหรือเพิกถอนใบอนุญาตได้ทันที
4.4 ข้าพเจ้ายอมรับว่าข้อมูลที่ปรากฏตามเอกสารฉบับนี้ จะนํามาใช้ประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ IMT ย่าน 2.1 GHz เท่านั้น และสํานักงานสงวนสิทธิ์ในการที่จะ
นําส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่บคุ คลที่สาม ที่ได้รับมอบหมายจากสํานักงานเพื่อดําเนินการประเมินผลข้อมูลอันเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ IMT ย่าน
2.1 GHz และหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง
ลงชื่อ …..................…..………………………….. ผู้มีอํานาจกระทําการผูกพันนิติบุคคล (บุคคลที่ 1)
(…………………………..…....................….)
วัน/เดือน/ปี …....................……………………
ลงชื่อ …..................…..………………………….. ผู้มีอํานาจกระทําการผูกพันนิติบุคคล (บุคคลที่ 2)
(…………………………..…....................….)
วัน/เดือน/ปี …....................……………………
ลงชื่อ …..................…..………………………….. ผู้มีอํานาจกระทําการผูกพันนิติบุคคล (บุคคลที่ 3)
(…………………………..…....................….)
วัน/เดือน/ปี …....................……………………
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ ลงชื่อ……..........……….….…….
สํานักงาน กสทช. 87 ซอยสายลม ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2271 0151-60 โทรสาร 0 2279 1244 www.nbtc.go.th
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แบบคําขอรับใบอนุญาต
การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล
(International Mobile Telecommunications - IMT) ย่าน 2.1 GHz
แบบที่ 4

ผู้มีสิทธิถือครองและเข้าถึงข้อมูลของผู้ขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่

1.

ชื่อนิติบุคคลของผู้ขอรับใบอนุญาต (กรุณาระบุชื่อนิติบุคคลตามที่ปรากฏในเอกสารประกอบคําขอ)

2.

ผู้ได้รับมอบอํานาจ
กรุณาระบุรายละเอียดบุคคลซึ่งผู้ขอรับใบอนุญาตมอบอํานาจในการเข้าถึงข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับการเข้าร่วมการ
ขอรับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ที่ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ และให้หมายรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ไม่จํากัด
เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการประมูลเท่านั้น
ทั้งนี้ รายชื่อบุคคลผู้ที่ได้รับมอบอํานาจนี้ ให้หมายรวมถึงบุคคลที่ไม่ได้เป็นพนักงานของผู้ขอรับใบอนุญาต หรือ
ไม่ได้ดํารงตําแหน่งอย่างเป็นทางการในหน่วยงานผู้ขอรับใบอนุญาต เช่น นักบัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับข้อมูลที่ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับการเข้าร่วมขอรับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
International Mobile Telecommunications (IMT) ย่าน 2.1 GHz ของผู้ขอรับใบอนุญาตด้วย
ชื่อ-สกุล
อาชีพ
บทบาทหน้าที่
หน่วยงาน
(ชื่อเต็มของบุคคล)
(ระบุอาชีพหลัก)
(บทบาทหน้าที่ในการ (ชื่อเต็มของหน่วยงาน
ขอรับอนุญาตให้ใช้ กรณีไม่ได้เป็นพนักงาน
คลื่นความถี)่
ของผู้ขอรับใบอนุญาต)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ ลงชื่อ……..........……….….…….
สํานักงาน กสทช. 87 ซอยสายลม ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
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แบบคําขอรับใบอนุญาต
การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล
(International Mobile Telecommunications - IMT) ย่าน 2.1 GHz
แบบที่ 4

ผู้มีสิทธิถือครองและเข้าถึงข้อมูลของผู้ขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่

3.

เอกสารประกอบคําขอ
3.1 โปรดแนบเอกสารต่อไปนี้ที่รับรองสําเนาถูกต้องของผู้ได้รับมอบอํานาจแต่ละราย
 หนังสือมอบอํานาจตามกฎหมาย
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ
4.
คํารับรองของผู้ขอรับใบอนุญาตในการยื่นแบบคําขอ
4.1 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้อ่านและเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
สําหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications - IMT) ย่าน 2.1
GHz พ.ศ. 2555 และยินยอมปฏิบัติตามข้อกําหนดทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ
4.2 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่กรอกในแบบคําขอนี้และเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขอรับใบอนุญาต
ถูกต้องครบถ้วนและเป็นความจริงทุกประการ
4.3 กรณีปรากฏในภายหลังว่าข้ าพเจ้า ขาดคุ ณสมบัติ ข้อหนึ่ งข้อใด หรือทํ าเอกสารเท็ จ หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็ จ
เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาว่ามีคุณสมบัติเป็นผู้ขอรับใบอนุญาต ข้าพเจ้ายินยอมให้คณะกรรมการยกเลิกหรือ
เพิกถอนใบอนุญาตได้ทันที
4.4 ข้าพเจ้ายอมรับว่าข้อมูลที่ปรากฏตามเอกสารฉบับนี้ จะนํามาใช้ประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
IMT ย่าน 2.1 GHz เท่านั้น และสํานักงานสงวนสิทธิ์ในการที่จะนําส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่บุคคลที่สาม ที่ได้รับ
มอบหมายจากสํานักงานเพื่อดําเนินการประเมินผลข้อมูลอันเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถี่ IMT ย่าน 2.1 GHz และหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง
ลงชื่อ …..................…..………………………….. ผู้มีอํานาจกระทําการผูกพันนิติบุคคล (บุคคลที่ 1)
(…………………………..…....................….)
วัน/เดือน/ปี …....................……………………
ลงชื่อ …..................…..………………………….. ผู้มีอํานาจกระทําการผูกพันนิติบุคคล (บุคคลที่ 2)
(…………………………..…....................….)
วัน/เดือน/ปี …....................……………………
ลงชื่อ …..................…..………………………….. ผู้มีอํานาจกระทําการผูกพันนิติบุคคล (บุคคลที่ 3)
(…………………………..…....................….)
วัน/เดือน/ปี …....................……………………

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ ลงชื่อ……..........……….….…….
สํานักงาน กสทช. 87 ซอยสายลม ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2271 0151-60 โทรสาร 0 2279 1244 www.nbtc.go.th
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แบบคําขอรับใบอนุญาต
การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล
(International Mobile Telecommunications - IMT) ย่าน 2.1 GHz
แบบที่ 5 หนังสือยินยอมของผู้เข้าร่วมการประมูล

หนังสือยินยอมของผู้เข้าร่วมการประมูล
เพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และ
กํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications IMT) ย่าน ๒.๑ GHz พ.ศ. ๒๕๕๕ (ประกาศฯ) ซึ่งมีผลให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (คณะกรรมการ) พิจารณาและกําหนดวิธีการให้ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
โดยวิธีการประมูล และเพื่อให้กระบวนการประมูลเป็นไปอย่างเรียบร้อย มีการจัดการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อ มูล สารสนเทศต่างๆ อย่างโปร่ง ใส ให้ก ระบวนการจัดสรรทรัพ ยากรโทรคมนาคมของชาติเ ป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ และก่อ ให้เกิดการแข่ง ขันเสรีและเป็นธรรม คณะกรรมการจึงเห็นควรจัดทําหนังสือ
ยินยอมของผู้เข้าร่วมการประมูล เพื่อกําหนดแนวปฏิบัติที่เหมาะสมสําหรับผู้เข้าร่วมการประมูล ดังนี้
ข้อ ๑ บุคคลตามหนังสือยินยอม
บุคคลที่อยู่ภายใต้บังคับของหนังสือยินยอมฉบับนี้ ได้แก่ ผู้เข้าร่วมการประมูล ให้หมายรวมถึง
ผู้แทน ผู้มีสิทธิถือครองและเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ ตลอดจนผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้เข้าร่วมการประมูล โดย
ไม่จํากัดประเภทของความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วมการประมูลและผู้ที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ความสัมพันธ์
ดังกล่าว อาจเกิดโดยปริยายหรือชัดแจ้ง มีการทําเป็นหนังสือหรือไม่ก็ตาม ให้ถือว่าผู้เข้าร่วมการประมูลต้อง
รับผิดชอบต่อการกระทําของบุคคลดัง กล่าวตามหนัง สือยินยอมนี้ อาทิ พนักงาน ลูก จ้างและที่ปรึกษาของ
ผู้เข้าร่วมการประมูล
ข้อ ๒ ข้อมูลสารสนเทศที่ต้องรักษาเป็นความลับ (confidentiality)
๒.๑ ข้อมูลสารสนเทศที่ต้องรักษาเป็นความลับตามหนังสือยินยอมนี้ หมายถึง
ก. ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าประมูล
ข. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับราคา
ค. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแผนการดําเนินธุรกิจ แผนการจัดสร้างโครงข่าย นโยบาย ข้อมูล
ทางการเงิน การตลาด ต้นทุน แผนการดําเนินงาน และการประเมินต้นทุนกฎระเบียบต่างๆ
ง. ข้อมูลด้านเทคนิค อาทิ ลักษณะประเภทโครงข่าย อุปกรณ์ แหล่งที่มา สถานที่ผลิต
ผู้จําหน่าย ราคาซื้อขาย ราคาตลาด และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา
จ. ข้อมูลด้านบุคลากร การจัดจ้างบุคคล หน้าที่ของบุคคล และรายชื่อบุคคลที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการประมูล
ฉ. ข้อ มู ล หรือ พฤติก รรมอื่นใดไม่ว่าจะอยู่ในรูป แบบที่เ ป็ นรูป ธรรมหรือ นามธรรมที่
เกี่ยวข้องกับการเสนอ การกําหนดราคาประมูล ราคาต้นทุนการผลิต รายการทรัพย์สิน งบประมาณ หรือข้อมูล
อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับราคาการประมูล ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
ช. ข้อมูลหรือพฤติกรรมอื่นใดที่หากถูกเปิดเผยหรือถูกนําไป ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด
อันจะส่งผลหรืออาจส่งผลต่อการประเมินมูลค่าการประมูลของผู้เข้าร่วมการประมูล หรือบูรณภาพของการ
ประมูล อาทิ ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อย ชื่อบุคคล หรือลักษณะของผู้เข้าร่วมการประมูล
รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประมูล เป็นต้น
๒.๒ ข้อกําหนดเรื่องข้อมูลสารสนเทศที่ต้องรักษาเป็นความลับในหมวดนี้ ให้มีผลนับแต่เวลาที่
คณะกรรมการประกาศรายชื่อ ผู้ เ ข้าร่วมการประมูล จนถึง เวลาที่คณะกรรมการได้ป ระกาศรายชื่อ ผู้รั บ
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ IMT ย่าน ๒.๑ GHz

-๒ข้อ ๓ ข้อจํากัดพฤติกรรมสมยอมในการตกลงราคาประมูล (anti-collusion behaviour)
๓.๑ ห้ามมิให้มีการติดต่อ สื่อสาร ร่วมมือ ปรึกษา เปิดเผย แลกเปลี่ยน ทําสัญญาหรือความตก
ลง ในรูปแบบใดๆ รวมถึงการพยายามกระทําพฤติกรรมดังกล่าว ไม่ว่าจะโดยลายลักษณ์อักษร สัญลักษณ์ หรือ
โดยวาจา ทั้ง ทางตรงและทางอ้อ ม ไม่ว่าจะเป็นการสื่อ สารทางเดียวหรือ หลายทาง ระหว่างบุคคลที่มิใช่
ผู้เข้าร่วมการประมูล ฝ่ายเดียวกันหรือผู้เกี่ยวข้อ งฝ่ายเดียวกัน อันเป็นการจํากัดหรือลดการแข่ง ขันในการ
ประมูลคลื่นความถี่ IMT ย่าน ๒.๑ GHz
๓.๒ นอกเหนือไปจากข้อกําหนดตามหนังสือยินยอมฉบับนี้ ให้บุคคลที่อยู่ภายใต้บังคับของ
หนังสือยินยอมฉบับนี้อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ หากปรากฏพฤติการณ์ที่เป็นลักษณะความผิดตามพระราชบัญญัติดังกล่าว
๓.๓ ข้อ จํากัดพฤติก รรมสมยอมในการตกลงราคาประมูล ในหมวดนี้ ให้มีผ ลนับ แต่เ วลาที่คณะกรรมการ
ประกาศรายชื่อ ผู้เ ข้าร่วมการประมูล จนถึง เวลาที่คณะกรรมการประกาศรายชื่อผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถี่ IMT ย่าน ๒.๑ GHz
ข้อ ๔ การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ระยะเวลา วิธีการ และเงื่อนไขตามประกาศฯ
ผู้เข้าร่วมการประมูล และผู้เข้าร่วมการประมูลที่ชนะการประมูล จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ระยะเวลา วิธีการ และเงื่อนไขตามประกาศฯ อย่างเคร่งครัด
ข้อ ๕ ความรับผิด
๕.๑ ในกรณีมีก ารกระทํา หรือ ละเว้นการกระทําที่เ ป็นการฝ่าฝืนข้อ กําหนดตามหนัง สือ
ยินยอมฉบับนี้ คณะกรรมการสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิการเข้าร่วมการประมูล ริบหลักประกันในการ
ประมูล หรือให้รับผิดชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินการให้ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ IMT ย่าน
๒.๑ GHz โดยการประมูลดังกล่าว ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นหากจะต้องมีการจัดประมูลคลื่นความถี่ใหม่
เต็มจํานวน
บุคคลตามวรรคแรกยินยอมให้หักค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายข้างต้นจากเงินหลักประกัน
การประมูลเพื่อชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หรือค่าเสียหายใดๆ ที่มีต่อคณะกรรมการ
๕.๒ ในกรณีผู้เข้าร่วมการประมูลที่ชนะการประมูล ไม่ปฏิบัติตามข้อ ๑๐.๒ เรื่องการประมูล
ให้รับผิดชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินการดังกล่าวเต็มจํานวน โดยยินยอมให้สํานักงานหักจาก
เงินหลักประกันการประมูล
ในกรณี ผู้ เ ข้า ร่ ว มการประมู ล ที่ ช นะการประมู ล ไม่ ดํ า เนิ น การตามเงื่ อ นไขก่ อ นรั บ
ใบอนุญาตให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กําหนด ให้ถือว่าผู้ชนะการประมูลนั้นสละสิทธิ์ที่จะได้รับ
ใบอนุญ าตให้ใ ช้คลื่นความถี่ IMT ย่าน ๒.๑ GHz ตามประกาศฯ และคณะกรรมการสงวนสิท ธิ์ที่จ ะริ บ
หลักประกันการประมูล
ข้อ ๖ การแจ้งการฝ่าฝืนตามหนังสือยินยอม
ผู้แจ้งเหตุ ให้เบาะแส ข้อเท็จจริง ข้อมูลสารสนเทศ หรือกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อส่ง
มอบหรือให้ได้ม าซึ่ง หลักฐานอันเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินสอบสวนการฝ่าฝืนข้อกําหนดใดตามหนัง สือ
ยินยอมนี้ ผู้นั้นจะได้รับการรักษาข้อมูลสารสนเทศส่วนบุคคลตลอดจนแหล่งที่มาของข้อมูลสารสนเทศดังกล่าว
ข้อ ๗ การแสวงประโยชน์โดยมิชอบจากข้อมูลสารสนเทศ
ห้ามมิให้บุคคลใดที่เข้าถึงข้อมูลสารสนเทศตามหนังสือยินยอมนี้และข้อมูลอื่นใดที่ได้จากการ
เข้าร่วมการประมูลคลื่นความถี่ IMT ย่าน ๒.๑ GHz ที่มิใช่ข้อมูลสาธารณะ นําข้อมูลดังกล่าวไปใช้หรือเปิดเผย
แก่บุคคลภายนอก ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าการกระทําดังกล่าวจะกระทําเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง
หรือผู้อื่น

-๓ข้อ ๘ การรับทราบและยอมรับในหนังสือรับรอง
ผู้เข้าร่วมการประมูลคลื่นความถี่ IMT ย่าน ๒.๑ GHz ทุกคนจะต้องลงลายมือชื่อรับทราบและ
เข้าใจหนังสือยินยอมและกฎหมายที่ใช้บังคับต่อหนังสือยินยอมนี้
รับทราบและยอมรับข้อกําหนดตามหนังสือยินยอม
ลงชื่อ ……………………………………
(……………………………………..)
วันที่.......................................……

แบบคําขอรับใบอนุญาต
การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล
(International Mobile Telecommunications - IMT) ย่าน 2.1 GHz
แบบที่ 6 หนังสือค้ําประกันจากธนาคารซึ่งผู้ชนะการประมูลจะต้องจัดส่งภายใน 90 วัน
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งเป็นผู้ชนะการประมูล

สํานักงาน กสทช. 87 ซอยสายลม ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
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หนังสือค้ําประกัน
เลขที่ ..............................................................

วันที่ ..............................................................

ข้าพเจ้า
(ชื่อธนาคาร)
สํานักงานตั้งอยู่เลขที่
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
โดย
ผู้ มี อํา นาจลงนามผู กพั นธนาคาร ขอทํ า หนั ง สื อ ค้ํ า ประกั น ฉบั บ นี้ ให้ ไ ว้ ต่ อสํ า นั กงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “สํานักงาน” ดังมี
ข้อความต่อไปนี้
๑. ตามที่
(ใส่ชื่อนิติบุคคลผู้ชนะการประมูล)
ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ชนะการประมูล
และ/หรือ ผู้รับใบอนุญาต” ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International
Mobile Telecommunications - IMT) ย่าน ๒.๑ GHz พ.ศ. ๒๕๕๕
ข้า พเจ้า ยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่ อนไข ที่จะค้ํา ประกั นชนิ ดเพิ กถอนไม่ ได้เ ช่นเดีย วกั บลู กหนี้ ชั้นต้ น
ในการชําระเงินประมูลคลื่นความถี่ IMT ย่าน ๒.๑ GHz ต่อสํานักงานจํานวนไม่เกิน
.บาท
(
) ในกรณีที่
(ชื่อนิติบุคคลผู้ชนะประมูล)
.
มิได้ปฏิบัติภาระหน้าที่ตามเงื่อนไขการชําระเงินประมูลคลื่นความถี่ IMT ย่าน ๒.๑ GHz ภายในระยะเวลาที่กําหนด
ในประกาศ โดยข้าพเจ้าตกลงจะชําระหนี้แทน
(ชื่อนิติบุคคลผู้ชนะการประมูล)
.
ตามหนังสือค้ําประกันนี้ทั้งสิ้นทันทีที่สํานักงาน มีหนังสือแจ้งให้ชําระหนี้ และข้าพเจ้าจะไม่อ้างสิทธิใด ๆ เพื่อโต้แย้ง และ
สํานักงานไม่จําเป็นต้องเรียกร้องให้
(ชื่อนิติบุคคลผู้ชนะการประมูล)
.
ชําระหนี้นั้นก่อน
๒. หากคณะกรรมการกิ จการกระจายเสี ย ง กิ จการโทรทั ศน์ และกิ จการโทรคมนาคมแห่ งชาติ ขยาย
กําหนดเวลาในการชําระเงินประมูลคลื่นความถี่ IMT ย่าน ๒.๑ GHz ออกไป ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้น ๆ ด้วย
๓. ข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ําประกันนี้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสําคัญ
(ลงชื่อ)........................................................ผู้ค้ําประกัน
(.......................................................)
ตําแหน่ง.....................................................
(ลงชื่อ)..............................................................พยาน
(........................................................)
ตําแหน่ง......................................................
(ลงชื่อ)..............................................................พยาน
(........................................................)
ตําแหน่ง......................................................

ภาคผนวก ข
กฎการประมูล
๑. วิธีการประมูล
คณะกรรมการกําหนดให้ใช้วิธีการประมูลซึ่งประกอบด้วยสองขั้นตอน
ขั้นตอนแรก เรียกว่าขั้นตอนการประมูลชุดคลื่นความถี่ เป็นการเปิดประมูลชุดคลื่นความถี่ IMT ย่าน
๒.๑ GHz ที่จะให้อนุญาตพร้อมกัน และดําเนินการประมูลหลายรอบ โดยราคาประมูลในแต่ละรอบจะเพิ่มขึ้น
ตามลําดับ (Simultaneous Ascending Bid Auction) ผู้เข้าร่วมการประมูลจะเสนอราคาสําหรับชุดคลื่น
ความถี่ตามจํานวนที่ต้องการโดยไม่ร ะบุย่านความถี่ โดยคลื่นความถี่ IMT ย่าน ๒.๑ GHz ที่จ ะประมูล ใน
ขั้นตอนนี้ประกอบด้วยชุดคลื่นความถี่จํานวน ๙ ชุดๆ ละ ๒ x ๕ MHz และกําหนดให้แต่ละชุดคลื่นความถี่มี
คะแนนกําหนดสิทธิในการประมูล (eligibility point) ๑ คะแนน ผู้เข้าร่วมการประมูลจะสามารถเสนอราคา
สําหรับชุดคลื่นความถี่ในจํานวนที่ไม่เกินคะแนนกําหนดสิทธิในการประมูลของตนเอง ทั้งนี้ ขั้นตอนการประมูล
ชุดคลื่นความถี่จะแบ่งออกเป็นสองช่วง ประกอบด้วยการประมูลช่วงแรก (initial phase) และการประมูลช่วง
สุดท้าย (final phase) ซึ่งจะมีเกณฑ์ในการเสนอราคา (activity points required) แตกต่างกัน
ขั้นตอนที่สอง เรียกว่าขั้นตอนการกําหนดย่านความถี่ เป็นขั้นตอนที่ผู้ชนะการประมูลแต่ละรายจาก
ขั้นตอนแรกเลือกช่วงคลื่นความถี่ที่อยู่ติดกันตามจํานวนชุดคลื่นความถี่ที่ชนะการประมูล โดยผู้ชนะการประมูล
ที่มีผลรวมของการเสนอราคาสูงที่สุดจะได้เลือกย่านความถี่เป็นลําดับแรก
๒. ขั้นตอนการประมูลชุดคลื่นความถี่
๒.๑ รอบการประมูล
การประมูลจะกําหนดขึ้นเป็นรอบ โดยจะประกาศตารางเวลาของรอบการประมูลให้ผู้เข้าร่วม
การประมูลทราบผ่านโปรแกรมการประมูล รอบการประมูลแต่ละรอบประกอบด้วย ๓ ขั้นตอน ดังนี้
๒.๑.๑ ขั้นตอนการเสนอราคา
การประมูลแต่ละรอบจะเริ่มต้นจากขั้นตอนการเสนอราคา ซึ่งขั้นตอนการเสนอราคามี
ระยะเวลา ๓๐ นาที โดยผู้เข้าร่วมการประมูลสามารถเสนอราคาสําหรับชุดคลื่นความถี่ได้ภายใน ๓๐ นาทีนี้
ในแต่ละรอบ ผู้เข้าร่วมการประมูลจะต้องยืนยันการเสนอราคา ทั้งในกรณีที่มีการเสนอ
ราคาเพิ่มขึ้น และกรณีที่ไม่มีการเสนอราคาเพิ่มขึ้น
๒.๑.๒ ขั้นตอนการประมวลผล
ขั้นตอนการประมวลผลการเสนอราคาของผู้เข้าร่วมการประมูล จะเริ่ม ภายหลัง จาก
ขั้นตอนการเสนอราคาสิ้นสุดลง
๒.๑.๓ ขั้นตอนการรายงานผล
ขั้นตอนการรายงานผล จะเป็นประกาศผลการเสนอราคา ราคาประมูลสําหรับชุดคลื่น
ความถี่แต่ละชุดในรอบถัดไป และข้อมูลอื่นๆ ตามที่กําหนดในข้อ ๒.๙ ให้ผู้เข้าร่วมการประมูลทราบล่วงหน้า
เป็นเวลา ๑๐ นาทีก่อนที่จะเริ่มต้นขั้นตอนการเสนอราคาในการประมูลรอบต่อไป
๒.๒ คะแนนกําหนดสิทธิในการประมูล (Eligibility Points)
ในรอบแรกของการประมูล ผู้เข้าร่วมการประมูลแต่ละรายจะมีคะแนนกําหนดสิทธิในการ
ประมูล ๓ คะแนน ดัง นั้น ผู้เข้าร่วมการประมูลแต่ล ะรายสามารถเสนอราคาสําหรับชุดคลื่นความถี่ได้เป็น
จํานวน ๓ ชุดซึ่งเท่ากับจํานวนชุดคลื่นความถี่สูง สุดที่ผู้เข้าร่วมการประมูลแต่ละรายสามารถเสนอราคาได้
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ในการประมูลรอบอื่นๆ คะแนนกําหนดสิทธิในการประมูลของผู้เข้าร่วมการประมูลแต่ละรายจะเป็นไปตามจํานวน
ชุดคลื่นความถี่ที่ผู้เข้าร่วมการประมูลเสนอราคาในรอบที่ผ่านมา ตามกฎการเสนอราคาในข้อ ๒.๖
๒.๓ กระบวนการประมูล
๒.๓.๑ การประมูลในรอบแรก
ผู้เข้าร่วมการประมูลทุกรายจะต้องเสนอราคาโดยระบุชุดคลื่นความถี่ตามที่กําหนดใน
ข้อ ๒.๕ ที่ต้องการ ณ ราคาเริ่มต้น (starting price) ซึ่งเท่ากับมูลค่าขั้นต่ําของการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
แต่ละชุด (reserve price) ที่คณะกรรมการกําหนด กรณีมีผู้เข้าร่วมการประมูลตั้งแต่หนึ่งรายขึ้นไปเสนอราคา
ชุดคลื่นความถี่เดียวกัน ผู้เข้าร่วมการประมูลรายใดรายหนึ่งจะได้รับเลือกเป็นผู้ชนะชั่วคราว (provisional
winner) ตามเกณฑ์ในการกําหนดผู้ชนะชั่วคราวในข้อ ๒.๔
ทั้งนี้ ในการประมูลรอบแรก ผู้เข้าร่วมการประมูลจะไม่สามารถใช้สิทธิในการไม่เสนอ
ราคา (waiver) และจะต้องเสนอราคาสําหรับชุดคลื่นความถี่อย่างน้อยหนึ่งชุด ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการประมูล
สามารถเสนอราคาสําหรับชุดคลื่นความถี่ได้ในจํานวนไม่เกินคะแนนกําหนดสิทธิในการประมูล กรณีที่ผู้เข้าร่วม
การประมูลไม่เสนอราคาสําหรับชุดคลื่นความถี่ใดๆ เลย จะถือว่าผู้เข้าร่วมการประมูลไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขใน
การประมูล และพ้นจากสถานะเป็นผู้เข้าร่วมการประมูล โดยคณะกรรมการสงวนสิทธิ์ในการริบหลักประกัน
การประมูลของผู้เข้าร่วมการประมูลรายดังกล่าว
๒.๓.๒ การประมูลในรอบที่สองและรอบอื่นๆ
ผู้เข้าร่วมการประมูลจะสามารถเสนอราคาในชุดคลื่นความถี่ชุดใดก็ได้ รวมทั้งชุดคลื่น
ความถี่ที่ตนเองเป็นผู้ชนะชั่วคราวโดยจํานวนชุดคลื่นความถี่ที่ผู้เข้าร่วมการประมูลแต่ละรายสามารถเสนอราคา
ได้นั้นจะเป็นไปตามกฎการเสนอราคาในข้อ ๒.๖
ผู้เข้าร่วมการประมูลแต่ละรายสามารถใช้สิทธิในการไม่เสนอราคาได้ ๓ ครั้งตลอดการ
ประมูล ตามข้อกําหนดในข้อ ๒.๗
๒.๔ เกณฑ์ในการกําหนดผู้ชนะชั่วคราว
หลักเกณฑ์ในการกําหนดผู้ชนะชั่วคราวสําหรับคลื่นความถี่แต่ละชุดในการประมูลแต่ละรอบ
แบ่งออกเป็น ๓ กรณี ดังนี้
กรณี
หลักเกณฑ์
๑) กรณี มีผู้ เ ข้า ร่ว มการประมูล เสนอราคา ถือว่าผู้เข้าร่วมการประมูลรายนั้นเป็นผู้ชนะชั่วคราว
เพียง ๑ ราย
๒) กรณี มีผู้ เ ข้า ร่ว มการประมูล เสนอราคา ผู้ชนะชั่วคราวจะถูกกําหนดโดยการเลือกแบบสุ่ม (random)
ตั้งแต่ ๒ รายขึ้นไป
จากผู้เข้าร่วมการประมูลที่เสนอราคาชุดคลื่นความถี่เดียวกัน
ในรอบนั้นๆ
๓) กรณีไม่มีการเสนอราคา
ให้ผู้ที่มีสถานะเป็นผูช้ นะชั่วคราวในการประมูลรอบที่แล้ว ณ
เวลาเริ่ ม ต้ น ของการประมู ล รอบนั้ น ๆ ยั ง คงเป็ น ผู้ ช นะ
ชั่วคราวต่อไป
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๒.๕ ราคาประมูลและการเพิ่มขึ้นของราคาในแต่ละรอบ
ในการประมูลรอบแรก ราคาประมูลจะเริ่มต้นที่มูลค่าขั้นต่ําของการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
ดังนี้
ชุดคลื่นความถี่
A
B
C
D
E
F
G
H
I

ราคาเริ่มต้น (ล้านบาท)
๔,๕๐๐
๔,๕๐๐
๔,๕๐๐
๔,๕๐๐
๔,๕๐๐
๔,๕๐๐
๔,๕๐๐
๔,๕๐๐
๔,๕๐๐

คะแนนกําหนดสิทธิในการประมูล
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑

ราคาประมูลในแต่ละรอบจะเพิ่มขึ้นเท่ากับร้อยละ ๕ ของมูลค่าขั้นต่ําของการอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถี่ ทั้งนี้ หากไม่มีผู้เสนอราคาในชุดคลื่นความถี่ใดๆ ในรอบก่อนหน้า ราคาประมูลของชุดคลื่นความถี่นั้น
จะไม่เปลี่ยนแปลง
๒.๖ กฎการเสนอราคา (Activity Rules)
๒.๖.๑ คะแนนการเสนอราคา (activity points) ของผู้เข้าร่วมการประมูลในแต่ละรอบการ
ประมูลเท่ากับผลรวมของ
๑) จํานวนชุดคลื่นความถี่ที่ผู้เข้าร่วมการประมูลมีสถานะเป็นผู้ชนะชั่วคราว ณ เวลา
เริ่มต้นของรอบการประมูล และ
๒) จํานวนชุดคลื่นความถี่อื่นที่ผู้เข้าร่วมการประมูลเสนอราคา ซึ่งมิใช่ชุดคลื่นความถี่
ที่ผู้เข้าร่วมการประมูลรายดังกล่าวเป็นผู้ชนะชั่วคราว
๒.๖.๒ ในรอบการประมูลแต่ละรอบ คะแนนการเสนอราคาของผู้เข้าร่วมการประมูลแต่ละราย
จะต้องไม่เกินคะแนนกําหนดสิทธิในการประมูลของตนเอง ณ เวลาเริ่มต้นของรอบการประมูล ทั้งนี้ คะแนน
กําหนดสิท ธิในการประมูล ในรอบถัดไปจะลดลงหากคะแนนการเสนอราคาของผู้เข้าร่วมการประมูล ราย
ดังกล่าวในรอบการประมูลปัจจุบันต่ํากว่าเกณฑ์ในการเสนอราคา (activity points required) ในรอบการ
ประมูลนั้น ทั้งนี้ คะแนนการเสนอราคาในการประมูลรอบถัดไปจะลดลงตามข้อ ๒.๖.๕
๒.๖.๓ เกณฑ์ในการเสนอราคา (activity points required)
รอบการประมูลแบ่งออกเป็นสองช่วง ได้แก่ ช่วงแรก (initial phase) และช่วงสุดท้าย
(final phase) โดยในแต่ละช่วงมีเกณฑ์ในการเสนอราคาแตกต่างกัน เกณฑ์ในการเสนอราคาในแต่ละรอบการ
ประมูลในช่วงแรก จะใช้ตั้งแต่รอบการประมูลรอบแรกไปจนถึงรอบการประมูลที่ไม่มีผู้เข้าร่วมการประมูลราย
ใดเสนอราคาและไม่มีผู้ใช้สิทธิในการไม่เสนอราคา จากนั้น การประมูลจะเข้าสู่รอบการประมูลในช่วงสุดท้าย
(final phase) ทั้งนี้ เกณฑ์ในการเสนอราคาจะขึ้นอยู่กับคะแนนกําหนดสิทธิในการประมูลของผู้เข้าร่วมการ
ประมูลแต่ละรายและช่วงของการประมูลตามข้อกําหนดดังต่อไปนี้
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คะแนนกําหนดสิทธิใน
การประมูล
๓
๒
๑

เกณฑ์ในการเสนอราคา
ในการประมูลช่วงแรก
๒
๑
๑

เกณฑ์ในการเสนอราคา
ในการประมูลช่วงสุดท้าย
๓
๒
๑

๒.๖.๔ กรณีที่ผู้เข้าร่วมการประมูลใช้สิทธิในการไม่เสนอราคา (waiver) คะแนนกําหนดสิทธิใน
การประมูลของผูเ้ ข้าร่วมการประมูลรายดังกล่าวในรอบถัดไปจะยังคงเท่ากับคะแนนกําหนดสิทธิในรอบปัจจุบัน
๒.๖.๕ กรณีที่ผู้เ ข้าร่วมประมูล มีคะแนนการเสนอราคาน้อยกว่าเกณฑ์ในการเสนอราคาที่
กําหนดในรอบการประมูลปัจจุบันและไม่ได้ใช้สิทธิในการไม่เสนอราคา คะแนนกําหนดสิทธิในการประมูลของ
ผู้เข้าร่วมการประมูลรายดังกล่าวในรอบถัดไปจะลดลงดังต่อไปนี้
๑) ในรอบการประมูลช่วงแรก คะแนนกําหนดสิทธิในการประมูลในรอบถัดไปจะเท่ากับ
คะแนนการเสนอราคาในรอบปัจจุบันบวกหนึ่ง (๑)
๒) ในรอบการประมูลช่วงสุดท้าย คะแนนกําหนดสิทธิในการประมูลในรอบถัดไปจะ
เท่ากับคะแนนการเสนอราคาในรอบปัจจุบัน
ทั้ง นี้ หากคะแนนการเสนอราคาของผู้เข้าร่วมการประมูล ในรอบปัจจุบันเท่ากับ ศูนย์
คะแนนกําหนดสิทธิในการประมูลในรอบถัดไปจะเท่ากับศูนย์ และถือว่าผู้เข้าร่วมการประมูลรายดังกล่าวถอน
ตัวและพ้นจากสถานะการเป็นผู้เข้าร่วมการประมูลทันทีเมื่อสิ้นสุดการประมูลรอบปัจจุบัน
๒.๗ สิทธิในการไม่เสนอราคา (Waiver)
๒.๗.๑ ผู้เข้าร่วมการประมูลแต่ละรายมีสิทธิในการไม่เสนอราคา (waiver) จํานวนสาม (๓) ครั้ง
ตลอดการประมูล เมื่อผู้เข้าร่วมการประมูลใช้สิทธิในการไม่เสนอราคาในรอบการประมูลใดๆ คะแนนกําหนด
สิทธิในการประมูลในรอบถัดไปจะยังคงเท่ากับคะแนนกําหนดสิทธิในการประมูลในรอบปัจจุบัน ทั้งนี้ ในการ
ประมูลรอบแรก ผู้เข้าร่วมการประมูลแต่ละรายจะไม่สามารถใช้สิทธิในการไม่เสนอราคา และจะต้องเสนอราคา
สําหรับชุดคลื่นความถี่อย่างน้อยหนึ่งชุด
๒.๗.๒ การใช้สิทธิในการไม่เสนอราคาในแต่ละรอบการประมูลมีสองวิธี ได้แก่
๑) ผู้เข้าร่วมการประมูลแจ้งใช้สิทธิดังกล่าว หรือ
๒) ผู้เข้าร่วมการประมูลใช้สิทธิการไม่เสนอราคาโดยอัตโนมัติ โดยผู้เข้าร่วมการประมูล
ไม่ยืนยันการเสนอราคาภายในระยะเวลาตามที่กําหนดในขั้นตอนการเสนอราคา
ทั้งนี้ กรณีที่คะแนนการเสนอราคาของผู้เข้าร่วมการประมูลน้อยว่าคะแนนกําหนดสิทธิใน
การประมูล แต่ผู้เข้าร่วมการประมูลรายดังกล่าวยืนยันการเสนอราคา จะถือว่าผู้เข้าร่วมการประมูลรายดังกล่าว
ไม่ได้ใช้สิทธิในการไม่เสนอราคา และคะแนนกําหนดสิทธิในการประมูลของผู้เข้าร่วมการประมูลรายดังกล่าวใน
รอบถัดไปจะลดลงตามกฎการเสนอราคา
๒.๘ การสิ้นสุดสถานะเป็นผู้เข้าร่วมการประมูล
ผู้เข้าร่วมการประมูลจะพ้นจากสถานะเป็นผู้เข้าร่วมการประมูลทันทีที่คะแนนกําหนดสิทธิใน
การประมูลเท่ากับศูนย์ (๐)
ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมการประมูลไม่เสนอราคาสําหรับชุดคลื่นความถี่ใดๆ เลยในการ
ประมูลรอบแรก จะถือ ว่าผู้เข้าร่วมการประมูลไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการประมูล และพ้นจากสถานะเป็น

ข-๕
ผู้เข้าร่วมการประมูล โดยคณะกรรมการสงวนสิทธิ์ในการริบหลักประกันการประมูลของผู้เข้าร่วมการประมูล
รายดังกล่าว
๒.๙ การเปิดเผยข้อมูล
ในขั้นตอนการรายงานผลของแต่ละรอบการประมูล ผู้เข้าร่วมการประมูลแต่ละรายจะได้รับแจ้ง
ข้อมูล เช่น
(๑) ช่วงของการประมูลของรอบถัดไป
(๒) ราคาประมูลสําหรับชุดคลื่นความถี่แต่ละชุดของรอบถัดไป
(๓) ชุดคลื่นความถี่ที่เป็นผู้ชนะชั่วคราว
(๔) จํานวนสิทธิในการไม่เสนอราคาที่เหลืออยู่
(๕) คะแนนกําหนดสิทธิในการประมูล และเกณฑ์ในการเสนอราคา
(๖) จํานวนการเสนอราคาในรอบการประมูลที่สิ้นสุดลง
ทั้งนี้ ผู้ร่วมการประมูลสามารถดูข้อมูลดังกล่าวในระหว่างขั้นตอนการเสนอราคาในรอบถัดไปได้
๒.๑๐ การสิ้นสุดขั้นตอนการประมูลชุดคลื่นความถี่
ขั้นตอนการประมูลชุดคลื่นความถี่จะสิ้นสุดลงในรอบการประมูลช่วงสุดท้ายที่ไม่มีผู้เข้าร่วมการ
ประมูลเสนอราคาสําหรับชุดคลื่นความถี่ใดๆ และไม่มีผู้เข้าร่วมการประมูลใช้สิทธิในการไม่เสนอราคา โดยผู้
ชนะชั่วคราวของแต่ละชุดคลื่นความถี่ในรอบที่การประมูลสิ้นสุดลงจะถือเป็นผู้ชนะการประมูลชุดคลื่นความถี่
นั้น
๓. ขั้นตอนการกําหนดย่านความถี่
ผู้ชนะการประมูลจะเป็นผู้เลือกย่านความถี่จากรูปแบบที่คณะกรรมการกําหนดตามลําดับของผลรวม
ในการเสนอราคาที่ชนะการประมูล โดยผู้ชนะการประมูลที่มีผลรวมของการเสนอราคาสูงที่สุดจะได้เลือกย่าน
ความถี่เป็นลําดับแรก ในกรณีที่มีผู้ชนะการประมูลที่มีผลรวมของการเสนอราคาเท่ากัน คณะกรรมการจะใช้วิธี
จับสลากเพื่อกําหนดผู้ที่จะได้เลือกย่านความถี่ก่อน ทั้งนี้ ย่านความถี่สําหรับผู้ชนะการประมูลแต่ละรายจะเป็น
ชุดคลื่นความถี่ที่อยู่ติดกัน
๔. การสิ้นสุดการประมูล
เมื่อ คณะกรรมการประกาศรายชื่อ ผู้ชนะการประมูลใบอนุญ าตให้ใช้คลื่นความถี่ครบทุก ชุดคลื่น
ความถี่ และผู้ชนะการประมูลลงนามรับรองราคาประมูลสูงสุดที่ตนเสนอแล้ว ให้ถือว่ากระบวนการประมูลได้
สิ้นสุดลง
๕. ข้อสงวนสิทธิ์
กรณีที่มีเหตุจําเป็น คณะกรรมการสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบ กระบวนการ วิธีการ และกฎ
การประมูล รวมทั้งการหยุด พัก หรือยกเลิกการประมูล

